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Visma Global

Visma Global blir fortsatt videreutviklet og vil være tilgjengelig i mange 
år fremover, men markedet beveger seg. Flere vil over i skybaserte 
løsninger. Visma tilbyr skyløsninger for mindre klienter og VAC for store 
byråer. 

Visma Global

145 mill i verdi/70 
mill i kun Global

2900 

kunder



Strategisk retning

Forekle oppstart med 
Visma.net tjenester

Automatisere 
prosesser

Stabile versjoner 
som er sømløst 

integrert



AUTOMATISERING
Hva kan du gjøre IDAG?



Digitalisering
7 790 000 treff på Google



Hva er din digitale strategi?

Hva er din digitale strategi?



Digitaliseringsindex  

● Har bedriften full kontroll på kostnader og inntekter i dag? 
● Hvis ja, hvor lang tid bruker du på å få den kontrollen? 
● Hvor mye av faktureringsjobben gjøres helt eller delvis 

manuelt i dag? 
● Hvor mange menneskelige ressurser er involvert? 



Joda, det fungerer i dag

Men...
● Er menneskeavhengig – hva skjer når du er på ferie? Blir syk? 
● Bruker mye tid – Må logge inn flere steder og kontrollere

● Mer sårbart for feil – sendte du egentlig den purringen? 

● Kan gå utover kvaliteten – har vi full kontroll på likviditeten? 

.. og kunne kompetansen din vært utnyttet bedre? 



Dette på tross av at alt kan gjøres mer eller mindre 

automatisk
slik at du kan bli en superbruker som 

håndterer avvik, 

har kontroll 
og kan gi råd på bakgrunn av helt ferske tall 



For internal use only

Fra du mottar faktura, til utbetalingen er fullført

Faktura fra 
leverandør

Elektronisk 
faktura 

registreres 
automatisk i 

ERP-systemet

Faktura blir 
godkjent 

Betalingsforslag 
sendes til bank for 

automatisk 
betaling  



For internal use only

Fra du sender faktura, til innbetalingen er bokført

Faktura
genereres i 

ERP-systemet
basert på ordre

Efaktura 
sendes til 

kunde 

Innbetalinger 
oppdateres 

automatisk i 
ERP-systemetIkke betalt? Purring 

sendes automatisk
Enda ikke betalt? 

Inkasso sendes 
automatisk



For internal use only

INNGÅENDE FAKTURAPROSESS

AutoInvoice 
mottar faktura

AutoFlow 
sørger for at 
korrekt 
godkjenner 
mottar faktura 

AutoPay sørger 
for sikker 
utbetaling



Frigjør tid - få raskere betalt med 
AutoInvoice



Motta alt via AutoInvoice

Firmaet AS
987654321
POSTBOKS 3261 
7439 TRONDHEIM 
NORWAY 

987654321@autoinvoice.no

987654321

Visma.net AutoInvoice



Frigjør tid - Faktura godkjenner raskere 
med AutoFlow



Automatisk leverandøraktivering

Visma Document Center

Visma.net AutoInvoice
Leverandør

Send 
elektronisk 

faktura til meg 
også!!!

?

Ja









Bruk AutoFlow Video

https://docs.google.com/file/d/12fnnj1-6zHay0OAz0ZtcMpNGeblTUZXz/preview


Frigjør tid - Sikker betaling med 
AutoPay





Utbetaling AutoPay

https://docs.google.com/file/d/1jWtIMeC_oPwhQN6E18iBLCi47NPA5mqA/preview


Godkjenning AutoPay

https://docs.google.com/file/d/1vcytx8sugLs3E90oGKyytmP61L3ggwVd/preview


Frigjør tid - Utgående faktura



For internal use only

UTGÅENDE FAKTURAPROSESS

AutoInvoice 
sender faktura AutoPay sørger 

for sikker 
innbetaling

AutoCollect 
sørger for 
innfordring



«En elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som 
blir overført elektronisk fra selger til kjøper, og som kan importeres i 
kjøper sitt økonomisystem og behandles maskinelt.» 

Hva er elektronisk faktura?

MottakerløsningFakturaløsning



Visma.net AutoInvoice

Utgående faktura

Visma.net 
AutoInvoice

Pri 1

Pri 2

Pri 3



• slipper utskrift, pakk og porto 
• mer fornøyd kunde
• sikrere at den kommer fram
• raskere og riktigere registrering hos mottaker

Fordeler ved å sende elektronisk

STØRRE SANNSYNLIGHET FOR AT 

FAKTURAEN BETALES I TIDE



Hvem skal ha hva?



Send alt via AutoInvoice

kr 3,-

kr 0,-
kr 9,-
+ 0,50
per side

Visma.net AutoInvoice



Det er lønnsomt
å sende alle fakturaer 

via Visma.net AutoInvoice



Elektronisk faktura (e-faktura/EHF) har vesentlig kortere kredittid 
enn fakturaer utstedt på papir eller sendt som PDF-vedlegg til 
epost. Beregninger gjort viser 16 dagers kredittid på e-faktura og 
tilsvarende 23 dager på papir og PDF – altså betydelig redusert 
kredittid – og bedret likviditet for virksomheten.



Frigjør tid - få raskere betalt med 
AutoCollect



Hvordan jobber dine kunder?



Digitaliseringsgraden i 13 
økonomiske og administrative prosesser



Økt likviditet med digital betalingsoppfølging

Flere betaler i tide når inkassoprosessen automatiseres



Ny AutoCollect i Visma Global 

Integrert med Økonomisystemet Innebygd i Visma Økonomisystem







“

”

Vi synes AutoCollect fungerer veldig bra. Enkelt å sende inn saker, og det er lett å holde 
oversikt både ved at man har informasjon om sakene tilgjengelig i inkassobildet i 

Global, samt at man her også har mulighet til å logge seg på WEB-portalen direkte fra 
systemet for å se flere detaljer. At man kan sende melding til Visma AutoCollect direkte 

fra Global er også en funksjon vi setter pris på.

Håvard Stenshorne, Fredriksborg Eiendom



Hva er din digitaliseringsstrategi?



Muligheter. Med relativt liten innsats.

Send ALT til AutoInvoice
● Mindre manuelt arbeid
● Økt produksjon 

Sett opp AutoFlow 
● Automatisering - forenkling
● Raskere

Purring? La AutoCollect gjøre jobben
● Saker sendes automatisk fra Visma Global
● Full kontroll på saksgang i Visma Global

Automatisering

Tid = penger

Betal med AutoPay
● Avtale med alle de norske bankene
● Automatikk gir det tid til å gjøre andre ting



Åpner opp for nye oppgaver for deg 

● Superbruker 
● Avvikshåndtering 
● Forstå og gi råd om tallene 
● Digitalisere verdikjeden til bedriften
● Service og rådgivning til din kunde



Effekter for deg og bedriften

● Mer kontroll
● Redusert risiko
● Pengene raskere inn på konto
● God likviditet – alltid oppdatert reskontro
● Attraktivt byrå og samarbeidspartner



Kundesentrisk regnskapsføring

● Personlig trener
● Liker ikke kostnader
● Liker inntekter

“ Jeg elsker regnskapsføreren min. Regnskap er uinteressant for meg, jeg 
vil at noen skal sørge for at jeg betaler den skatten jeg skal og at jeg har 
et regnskap som er oppdatert. Han sender meg informasjon uten at jeg 
må spørre om det. Jeg aner jo ikke hva jeg skal spørre om. Han legger 
fram regnskapet på en måte som trigger konkurranseinstinktet og 
ønsker om å levere enda bedre tjenester”





Sett opp automasjon i Visma Global



Sett opp satsvise, tidsstyrte oppgaver

Automatisering med noen tastetrykk



Fakturering

Automatisering med noen tastetrykk



Andre tidsstyrte oppgaver

Automatisering med noen tastetrykk



BizWeb
Hold Global oppdatert med 
korrekt Masterdata



“

”

Kvalitet på kunde og leverandør- 
data har aldri vært viktigere





Sjekk også om kunden er registrert i 
Elma for mottak av E-faktura





Aktivering

kundesenteret@visma.com



Visma Global versjon 14
Nyheter og forbedringer



Hva skjedde med GDPR?



“

”

Innføringen av den nye personvernforordningen for ett år siden har 
økt bevisstheten om personvernrettigheter blant europeiske borgere. 
I Norge har dette betydd rekordmange varsler, et stort gebyr og langt 

mer forpliktende, internasjonalt samarbeid.

Kilde: Datatilsynet  



GDPR



Prosesser|Global 14

GDPR og Domain users (13.10)



Prosesser|Global 14

Approval brukere (13.10)



Lagring av feilmeldinger i Global 
(13.10)



Prosesser|Global 14

Endre visningsnavn



Prosesser|Global 14

Endre visningsnavn

Støtte i VDC 
versjon 
14.10



Prosesser|Global 14

Global-VDC

I bilagsregistrering er feltet utvidet til 255 tegn. 



 UTLEGG 
og 

VIDEREFAKTURERING



Hvor mange har utlegg i forbindelse med 
jobb som enten skal viderefaktureres eller 

utbetales?



Prosesser|Global 14

Expense-Global- AutoPay



https://docs.google.com/file/d/1tJVibqejPpMZ0lM7iJ5bXX_wEU98FvbV/preview


https://docs.google.com/file/d/1Yx-0a9fYDTy4Tpzk8-tlK3U7mS4qS_J7/preview


AutoPay





Nyheter Visma.net AutoPay
● Mer riktig bruk av kreditnota ved betaling av faktura - plukker riktig 

faktura med senest/tidligst forfallsdato (4.33)
● Visning av mottaker i godkjenningsbildet på batch-linjen dersom bare 1 

transaksjon (4.33)





Nyheter Visma.net AutoPay
● Mer riktig bruk av kreditnota ved betaling av faktura - plukker riktig 

faktura med senest/tidligst forfallsdato (4.33)
● Visning av mottaker i godkjenningsbildet på batch-linjen dersom bare 1 

transaksjon (4.33)
● Fremmed Remittering (dirrem) (4.33)
● Automatisk avtalehåndtering (DnB)
● Godkjenn og betal ( Versjon 14.10?)



Nyheter Visma.net AutoPay
Viktig nyhet 1. halvår 2020:  Helt nytt godkjenningsvindu

● Ett vindu på tvers av betalingsoppdrag
○ Langt mer brukervennlig
○ Siste tilgjengelige saldo vises i bildet
○ Totalsum av faktura merket for betaling
○ Differanse mellom saldo og sum faktura merket for betaling 
○ Se bilde av faktura i godkjenningsbildet
○ Brukerstyrt sortering

● Kan godkjenne enkeltposter innenfor et oppdrag
● Kan endre utbetalingsdato
● Kommer sannsynligvis litt senere:  Delbetaling



Automatisk 
avtalehåndtering

























La oss snakke om
Sikkerhet

● Hvordan kan du sikre at utbetalinger blir foretatt 
på en sikker måte?

https://www.youtube.com/watch?v=m7OXABOwvIU
https://www.youtube.com/watch?v=m7OXABOwvIU


Sikkerhet - 2FA
● Hva er det?

○ Ekstra sikkerhetskode i tillegg til brukernavn og passord.

● Hvorfor skal det brukes?
○ Øker sikkerheten og tryggheten for brukerne på at ingen logger seg på med deres 

brukernavn og passord

● Det vil snart bli obligatorisk



Hvor aktiveres 2FA?



Hvor aktiveres 2FA?



Antall kunder/avtaler som benytter 2FA



Følg med på Visma Community



Document 
Center
Versjon 14.00



AutoInvoice



Hva er SAF-T og 
hva må byrået 
tilpasse?



Standard Audit File Tax 
Målet med SAF-T (Standard Audit File Tax) er å effektivisere 
bokettersyn og bedre dataflyten mellom de ulike 
regnskapssystemene. 

Den nye standardiserte måten å eksportere 
regnskapsopplysninger på blir obligatorisk for alle 
bokføringspliktige som oppbevarer regnskapet i 
elektronisk form. Kravet omfatter de bokførte 
opplysningene, det vil si innholdet i hovedbok og 
reskontroer.

Reglene innebærer at det er frivillig å eksportere 
regnskapsopplysningene i SAF-T-formatet til 
kontrollmyndighetene frem til utgangen av 2019, men 
lovpålagt for bokførte transaksjoner som registreres fra og 
med 1. januar 2020.  §

Kilde: Regnskapnorge.no



SAF-T - forberedelser og planlegging
● Obligatorisk for transaksjoner etter 1/1 2020 - inntil da frivillig

● Hva må du gjøre?
○ Ingenting...før man evt. får bokettersyn - tidligst i april 2020
○ Man kan oppgradere “dagen før” selv om det ikke anbefales
○ Oppgrader til versjon 14.10. Denne versjonen har forbedringer med tanke på SAF-T

● Hva anbefaler vi? 
○ Sjekk mva-koder og kontoplan - mapping mot SAF-T-standard
○ Rutine for forslag til mapping av kontoplan finnes f.o.m. 12.10 - NB! Kontroll



SAF-T Rapporten

Innhold i SAF-T rapporten

● Grunnlagsdata - firmainnstillinger, kunder, leverandører, kontoplan mm.
● Inngående og utgående balanse for kunder, leverandører og kontoplan.
● Bevegelser i perioden som er valgt.

Eksporten

● Du finner rapporten under Verktøy/Eksporter data/SAF-T eksport.



Mapping

● Enhver konto må ha en SAF-T standard konto tilknyttet. Det er et eget felt på kontoplanen hvor man kan legge inn 
denne kontoen.

● Ved hjelpe av en servicerutine i Visma Global, kan disse SAF-T kodene bli satt på kontoen. 
● Før servicerutinen blir kjørt anbefales det å sjekke om rett konto som er mappet mot rett SAF-T kode. Dette fordi det er 

kun ett forslag og at dere selv må kontrollere kodene. Det gjøres i filen, som du finner ved gå inn på Program Files (x86) 
\ Visma \ Global \ Sys. Filen heter: GLSAFTAccountsMap.txt. Her vil du se at det allerede ligger en mapping om du har 
andre kontoer som også skal mappes, kan det legges inn her. 



Service-rutiner

● Rutinen ‘Oppdater kontoplan med SAF-T konti’ ligger under Verktøy \ Administrator rutiner \ Vedlikehold register \ 
Servicerutine.



Service- rutiner

● Under Verktøy \ Administrator rutiner \ Vedlikehold register \ Servicerutine vil du også finne rutinen ‘Oppdater SAF-T 
standard mvakode i hovedbokstransaksjonstabellen’. Denne kan dere også kjøre.



Hvordan lage rapporten?

Gå på "Verktøy / Eksporter data / SAF-T eksport"



Altinn

Logg inn på Altinn. 

Søk på SAF-T og finn rapporten.



Versjon 14.10

- MVA Koder i Eksportfilen
- Støtte for mapping til næringskoder



Ønsker



Lovverk
● Rapportering av opphavsrett og royalties



Nytt format for AutoInvoice (Peppol bis)



Notifications
● Systemet skal hjelpe deg å ha kontroll på automatiseringen, første 

versjon kommer i 14.10



Respect

Reliability

Innovation

Competence

Team spirit


