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Tittel: Partner Sales Executive AO

Mail: john.petter.kvanli@visma.com



Agenda

Kunden jobber i skyen
• Visma Home
• Reise og utlegg
• Ferie, fravær og timeregistrering 
• Lønnsslipp
• Fakturering
• Godkjenning
• Rapportering
• Elektronisk signering



Hvordan gå frem for å digitalisere
byrået du jobber i og dine kunder?

og hvordan kan løsninger fra Visma hjelpe deg 

som regnskapsfører på denne reisen?



Velg løsningen som forenkler både for 
deg og for dine kunder

Regnskapsfører
Kunde

Smarte og enkle 

verktøy tilpasset 

kundens behov. 

Mobile løsninger og 

alltid tilgjengelig

Frigi tid til rådgivning 

med effektiv 

produksjon med 

automatiserte 

prosesser



Rapportering 

Byrå Administrasjon

Ferie & fravær 

Godkjenning

Reise & utlegg

Elektronisk signering

Fakturering

Lønnsslipp

Timeregistrering

Styrearbeid

Årsavslutning 

Avstemming

Lønn og HRRegnskap og økonomi

Muligheter med 

Visma Business
for regnskapsbyrå



«Kunden skal jobbe i 
skyen»





Visma.net 
Expense

Automatisér utlegg og 
reiseregninger



Tradisjonell føring av utlegg og reiseregninger

Kjøpe mat 

på reise

Arkivere 

kvitteringen

Utskrift av 

skjema. Legge 

til kvitteringer

Registrering 

og arkivering

Utbetaling på 

lønnskjøring

Føre reise 

i excel

Overlevere til 
godkjenner

Sende inn til 

lønnsansvarlig

1 1 31 42 75 86



Utlegg og 

reiseregninger 

håndteres 

direkte 

på farten



Utlegg og reise



Utlegg på 

mobil



Full oversikt



Visma.net Expense i et nøtteskall

Ikke lenger behov for å samle på 
kvitteringer. Du trenger bare å ta 
bilde av kvitteringen med mobilen 
din.

Ledere mottar utleggene 
automatisk og kan godkjenne 
utgiftene på farten, enten på PC 
eller mobil.  

Tjenesten er alltid oppdatert i 
henhold til dagens lover og regler.

Tjenesten har en integrert GPS-
løsning som sporer kjørelengde, 
kjørerute og bompenger.

Integrasjon med kredittkort gjør 
det enkelt for deg å legge til 
transaksjonene dine direkte i 
tjenesten. 

Tjenesten konverterer utenlandsk 
valuta automatisk med oppdaterte 
valutakurser. 

Ta bilde av kvitteringen Godkjenn på farten Lover og regler

Reiseutlegg Kredittkort Konvertering av valuta



Visma.net Time 
and Abcense

Ferie,fravær og
timeregistrering



Visma.net Time

• Nettbasert timeregistrering for bedriftens ansatte

• Godkjente timelister hentes inn i lønn med et tastetrykk



Visma.net Time

• Nettbasert timeregistrering for bedriftens ansatte

• Godkjente timelister hentes inn i lønn med et tastetrykk

• Registrer alle timer eller bare avviket

• Angi overtid, helg- vakttillegg ved behov

• På prosjekt, avdeling, aktivitet, ordre

• Tidbank. Plusstid – minustid = timer tilgode

• Få oversikt – hva går tiden med til?

• Fravær del av løsningen



Visma.net Absence

Fravær del av timeregistreringen

• Angi type fravær

• Regler innebygd  (bedriftstilpasset)

• Søk om ferie og permisjoner 

• Gir ledere oversikt  (varsling)

• Bidrar til korrekte statistikker













Ferie og fravær



Leder 

har full kontroll på 

mobilen



Visma.net Payslip

• Full oversikt alle lønnsslipper

• Både denne og tidligere perioder (år)

• Gjør ansatte selvbetjente – tid spart / forespørsler

• Får varsel på mobil når ny lønnsslipp



Ansatt mottar 

lønnsslipp



✔ Brukervennlig

✔ Riktig data

✔ Utbetalt til riktig

tid

✔ Kostnadskontroll

✔ Automatisering

✔ Smidige prosesser

Fordeler for leder

Fordeler for ansatt



Visma.net 
Webfaktura

La klienten fakturere selv
Et produkt for klientene for 
regnskapsbyråer



Kunder
Regnskaps-

byrå

Klient

Visma.net AutoInvoice



Kunder
Regnskaps-

byrå

Klient

Visma.net AutoInvoice



Web 

service

Integrasjons-

komponent

Visma Business Byrå

Visma Global 

Klient

Kunder



Når man tar i bruk WebFaktura 
overtar WebFaktura

fakturering

produkter

kunder



Sync Visma Business Byrå

• Full synk av kundebasen

• Avgift- og bokføringsgruppene med tilhørende konto overføres til WebFaktura

• Produktene i ERP-systemet overføres til WebFaktura

• Deretter opprettes produkter i WebFaktura og kobles til avgift- og 

bokføringsgruppe.

• Buntene fra fakturaene blir overført til ERP-systemet

• Åpen post-liste synkroniseres med WebFaktura

• Prosjekter kan opprettes i WebFaktura (Visma Business)



WebFaktura funksjonalitet

• Prosjekt / avdeling

• Kundens bestillingsnummer

• Deres ref

• Repeterende faktura

• Elektronisk faktura

• Sende alt via AutoInvoice

• Bizweb-integrasjon (Brønnøysund)



Approval

Godkjenning av inngående
faktura



Hvordan løser vi denne
prosessen?

Nyhet!
La kunden gjøre hele prosessen i Visma.net
Approval. Kontrollere, godkjenne og sende
til betaling ett og samme sted.

Inngående fakturabehandling med Visma
Godkjenning av dokumenter



Visma 
Økonomioversikt

Rapport- og budsjettverktøy
Integrert med Visma 
Business



Bilde kommer fra Andre





Dokumenter



Budsjett & Prognose



Nøkkel-funksjonalitet

● Resultat-, balanse- og nøkkeltallsrapporter med filter og drill-down 

muligheter

● Startside med grafiske diagrammer av resultat-, balanse- og nøkkeltall

● Lage budsjetter og prognoser

● Laste opp og dele dokumenter

● Legge til kommentarer

● Send e-poster

● Eksport til PDF og Excel

● Mobile app



Visma Sign

Elektronisk signering av
dokumenter



Effektiv signering 
med BankID

Visma Sign bekrefter identiteten 
til alle personer som signerer 

dokumentet via bankID.

Last opp og send 
invitasjon

Last opp og send dokumentet 
for signering. Du kan sende 

invitasjoner med e-post / SMS 
eller integrere Visma Sign 

direkte med andre tjenester. 

Trygg lagring i 
arkivet

De signerte dokumentene blir 
liggende lett tilgjengelig, og helt 

trygge, i det digitale arkivet. 

Hvordan funker det?







I bedriften

Administrasjon Salg HR

Aksjonærmøter
Regnskapsoppgjør

Styremøter
Mandater
Oppkjøp

Salgskontrakter
Partnerkontrakter
Ordrebekreftelser

Arbeidskontrakter
Referanser
Oppsigelser

Aktuelle områder





Sky Riktig løsning Produksjon

Kunden skal jobbe i 
skyen

Kunden skal kun ha 
tilgang til det den ønsker 

å gjøre

Regnskapet produseres i 
Visma Business

OPPSUMMERING:



Kontakt oss 
gjerne:

Du treffer oss på 

epost: 

kundesenteret@visma.com 

eller tlf: 09101



Bli medlem av Visma 
Community!

Hold deg
oppdatert!


