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Automatisering 
med skybasert ERP 
system

Navn: Ole Noer

Tittel: Product Manager

Mail: ole.noer@visma.com



Hvorfor sky?

Det handler om forutsigbare 

kostnader, tilgjengelighet, frihet til 

å velge plattform og alltid være 

oppdatert.
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Overgangen til ERP i skyen



Lønnsvekst

Produktivitetsvekst

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Den store 
utfordringen for 
norsk næringsliv

1990







Etter at vi fikk skybaserte løsninger synes jeg hverdagen har blitt både morsommere og mer effektiv. 

Alt går mye raskere, og vi klarer å holde oss à jour daglig med bilagsføringen. 

Lise Østensen, økonomiansvarlig Drammen Scener.

Systemene oppdateres jevnlig, uten at vi er nødt til å ha egne IT-folk som gjør det for oss. Det sparer oss for 

løpende kostnader.

Ole Kristian Reinertsen, økonomisjef Tromsø Villmarkssenter.

De interne prosessene har blitt mer effektive etter at vi flyttet logistikken opp i skyen. Nå har vi full 

kontroll på vareflyten og lagerene. Det hadde vi ikke før.
Jan Johansen, økonomi- og administrasjonsdirektør Timik Medical.

Overgangen til ERP i skyen
Hva sier de bedriftene som har tatt steget?



Selvbetjente
medarbeidere



Ligner det 
på dette?



Tonje fører sin 
reiseregning



Tonje fører sin 
reiseregning



Hennes leder, 

har full kontroll på 

mobilen



Den profesjonelle
brukeren























Automatiserte prosesser



500
millioner
faktura sendes og mottas hvert 
år av norske bedrifter og 
privatpersoner

“

”

En analyse gjennomført 
av Visma viser at 
sending og mottak av 
faktura koster Norge 
54 milliarder årlig

Digitalisering av fakturaprosessen



45%
Hvor stor prosentandel (%) 
av din bedrifts fakturering, 

purring og inkassokrav 
gjøres heldigitalt/papirløst?

“

”

Med elektronisk faktura sendes fakturaen 
direkte fra ditt økonomisystem til 
mottakerens økonomisystem, hvilket gir 
kunden umiddelbar kontroll på hva som 
skal betales, og til hvilken tid.

Svein Holanger, Visma.net-ekspert

Utgående faktura 



1 2 3

Få raskere betaling ved bruk av EHF og 

få bedre likviditet

Innbetalingen blir automatisk 

oppdatert og bokført.

Lag faktura og send alt via 

Visma.net AutoInvoice

Automatiser utgående faktura
Elektroniske fakturaer blir raskere betalt som igjen gir deg bedre likviditet

Per postE-faktura 
(EHF)

Vedlegg i 
mail (PDF)

4

Automatisk 

innfordring 



43%
Hvor stor prosentandel (%) av 

din bedrifts leverandører 
sender faktura direkte til din 

bedrifts økonomi- eller 
fakturabehandlingssystem? 

“

”

I en helt automatisert fakturahåndtering 
leses fakturaen i bedriftens 
økonomisystem og konteres i henhold 
til forutbestemte regler. 

Svein Holanger, Visma.net-ekspert

Inngående faktura 

















- Regelmotor-



























Sky Selvbetjening Automasjon

Komplett løsning i skyen Tilpasset tilgang for alle 

roller for hele 

organisasjonen 

Fokus på å kunne
automatiserte prosesser

OPPSUMMERING:



Bruk Visma Community!

Hold deg
oppdatert!


