
 

Visma.net Payroll. Vi starter kl 13

VELKOMMEN TIL
Visma Community Live 2019



Bli bedre kjent med 

Visma.net Payroll
Navn: Gunnar Glendrange
Tittel: Product Manager
Mail: gunnar.glendrange@visma.com



Vi skal vil gi dere en oppdatering på følgende 
• Hva er / status Visma.net Payroll
• Muligheter
• Smarte rutiner
• Tips & Triks
• Info om andre (interessante) seanser 
• Veien videre

Agenda 



 Status

Visma.net Payroll 
• Pure cloud 
• Vært i markedet i 3 år
• Ca. 700 bedrifter får lønn gjennom systemet



 Status

Visma.net Payroll 
• Pure cloud 
• Vært i markedet i 3 år
• Ca. 700 bedrifter får lønn gjennom systemet
• Ambisjon om å dekke behovet for alle kunder

 Små som store
 Enkle som kompliserte
 I alle (operative) Visma-land

• Meget solid rammeverk, lagd for å automatisere prosesser
 Lagd for å håndtere lønn også for store komplekse virksomheter
 Vil gjøre det (enda) enklere å kjøre lønn små og mellomstore 



 Fordeler

Visma.net Payroll 
• Ingen IT-drift (servere)
• Nye versjoner automatisk tilgjengelig
• Alltid oppdatert



  Fordeler

Visma.net Payroll 
• Ingen IT-drift (servere)
• Nye versjoner automatisk tilgjengelig
• Alltid oppdatert
• Meget høyt sikkerhetsnivå  

https://www.visma.com/trust-centre/


  Fordeler

Visma.net Payroll 
• Ingen IT-drift (servere)
• Nye versjoner automatisk tilgjengelig
• Alltid oppdatert
• Meget høyt sikkerhetsnivå  

• Automatiserte prosesser
• Innebygget forretningslogikk

• Involverer alle ansatte  
• Selvbetjening
• Leder-rollen

https://www.visma.com/trust-centre/


Lønnskjøring Lønnsslipp

AutoReport - Myndigheter

AutoPay - Bank
Godkjenning

1 2 3

Ansatte

Time

Fravær

Reise og utlegg



Selvbetjening 
• Effektivt om alle ansatte kan registrere data de selv “eier”
• Som alternativ til å sende over opplysninger som andre må registrere 

 Fordeler 



• Effektivt om alle ansatte kan registrere data de selv “eier”
• Som alternativ til å sende over opplysninger som andre må registrere 

• Ansatte kan (registrere) 
 Reiseregninger og utlegg    (kjent som Expense, del av Payroll)
 Ferie og fravær                     (kjent som Absence, del av Payroll)
 Timeregistrering                   (kjent som Time, del av Payroll)
 Mottar lønnsslipper             (kjent som Payroll, del av Payroll) 

 

 Fordeler - Selvbetjening 



• Effektivt om alle ansatte kan registrere data de selv “eier”
• Som alternativ til å sende over opplysninger som andre må registrere 

• Ansatte kan (registrere) 
 Reiseregninger og utlegg    (kjent som Expense, del av Payroll)
 Ferie og fravær                     (kjent som Absence, del av Payroll)
 Timeregistrering                   (kjent som Time, del av Payroll)
 Mottar lønnsslipper             (kjent som Payroll, del av Payroll) 

 
• Utvidet seanser for disse mulighetene i morgen, kl 09 (Expense) og 10 (T&A) 

 Fordeler - Selvbetjening 



• Payroll finnes i 3 forskjellige versjoner
 Basic                  Ingen selvbetjening, leder-rollen finnes ikke
 Basic+                Selvbetjening, leder-rollen finnes ikke
 Standard           Leder-rollen finnes  (den som godkjenner reiser, utlegg, ferie, timer)

• Vi skal se på leder-rollen i løpet av seansen 

 Forskjellige versjoner av Payroll 



• Ansatte              (Employees) 
• Kjøre lønn         (Payroll)
• Godkjenne        (Approval)

 ansattes reiser, utlegg evt timelister og ferie       

 Payroll for lønningskontoret



 Ansatte

 



 Ansatte

 



 Stor fordel - datostyrt løsning

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Ansatt som begynner midt i måneden
• Ansatt som slutter midt i måneden

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Ansatt som begynner midt i måneden
• Ansatt som slutter midt i måneden
• evt. lønnsøkning midt i måneden



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Ansatt som begynner midt i måneden
• Ansatt som slutter midt i måneden
• evt. lønnsøkning midt i måneden
• Lønnsøkning med tilbakevirkende kraft medfører etterbetaling automatisk

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du registrerer en fast transaksjon med dato i inneværende periode

 F.eks Kantinetrekk kr 300 angir gjelder fra 22. oktober

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du registrerer en fast transaksjon med dato før inneværende periode

 F.eks Kantinetrekk kr 300 angir gjelder fra 22. september 

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du registrerer en fast transaksjon med dato før inneværende periode

 F.eks “elektronisk kommunikasjon” angir gjelder fra 22. september 

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du registrerer en fast transaksjon med dato før inneværende periode

 Eller hva med Firmabil fra 22. september?

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du endrer en fast transaksjon på en person
• Du har trukket kr 500 i 3 måneder, det viser seg at det skulle vært kr 600

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du endrer en fast transaksjon på en person
• Du har trukket kr 500 i 3 måneder, det viser seg at det skulle vært kr 600
• Forskjell på om det gjelder fra 

 Fra denne periode?                            
 Feil hele veien?  
 Skulle vært endret tidligere (f.eks fra 01.09)?

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du endrer en fast transaksjon på en person
• Du har trukket kr 500 i 3 måneder, det viser seg at det skulle vært kr 600
• Forskjell på om det gjelder fra 

 Fra denne periode?                            
 Feil hele veien?  
 Skulle vært endret tidligere (f.eks fra 01.09)?

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du endrer en fast transaksjon på en person
• Du har trukket kr 500 i 3 måneder, det viser seg at det skulle vært kr 600
• Forskjell på om det gjelder fra 

 Fra denne periode?                            Sluttdato på eksisterende trans - registrer ny
 Feil hele veien?                                    Endre - systemet rekalkulerer (retro) 
 Endret tidligere (f.eks fra 01.09)?      Sluttdato (31.08) på eksisterende trans - registrer ny
                                                               Alt blir korrigert korrekt
 
                                                               



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du registrerer en fast transaksjon  

 Fast tillegg kr. 2500

• Hvilken dato gjelder det fra?  Helt avgjørende å angi korrekt 
• Forskjell på eksemplene gir vesentlige konsekvenser …  

 Fra 01.10.19 
 Fra 01.03.19     etterbetales (beskattes) for 2500 mars, april, mai, juni, juli, august, september

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Du registrerer en fast transaksjon  

 Fast tillegg kr. 2500

• Hvilken dato gjelder det fra?  Helt avgjørende å angi korrekt 
• Forskjell på eksemplene gir vesentlige konsekvenser …  

 Fra 01.10.19 
 Fra 01.03.19     etterbetales (beskattes) for 2500 mars, april, mai, juni, juli, august, september

 Nye A-meldinger automatisk! 

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Hva skjer hvis du sletter en fast transaksjon?  

 Fast tillegg eller trekk kr. 2500, ansatt hatt siden 01.11.18 

 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Hva skjer hvis du sletter en fast transaksjon?  

 Fast tillegg eller trekk kr. 2500, ansatt hatt siden 01.11.18 

• Jo, du forteller Payroll at personen aldri skulle hatt dette … 
 



 Innebygget logikk / RETRO 

Visma.net Payroll er 100% datostyrt 
• Tenk deg du har kjørt Payroll med 10,2% feriepenger
• Du går inn og endrer dette til 12% 

• Når gjelder det fra?  Vesentlig forskjell på
 Nå  (1. oktober)
 Kontra f.eks 1. januar 

 



 Innebygget logikk / RETRO 



 Innebygget logikk / RETRO 



Nyheter og 
forbedringer
Ansatte 



Kart-integrasjon 



Rask Attach med god tolkning

97% 
korrekt 
tolkning!



Registrering av tillegg - ansatte

Leveranse: Q4’19



Kostnadsbærere 
i app’en!

Leveranse: Q4’19



Employee app med bedre grensesnitt



Nyheter og 
forbedringer
Ledere 



Ferieoversikt



Fraværsrapport



Saldorapport - ferie, flexitid, overtid



Transaksjonsoversikt



Godkjenning av 
timelister på 
mobil

Leveranse: Q4’19



Ansattoversikt for ledere

Forventet: vår ’20



Nyheter og 
forbedringer
Lønn/HR 



Leveranse: Q4’19



Transaksjonsrapport

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Transaksjonsoversikt-i-Visma-net-Payroll/ta-p/182652


Pensjonsrapportering  (OTP)

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Pensjonsrapportering-FNO-rapport-grunnlag-for-OTP-premien/ta-p/196828


Inntektsmelding 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Digital-inntektsmelding-i-Visma-net-Payroll/ta-p/231582


Import av variable lønnsdata (timer)

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Import-av-transaksjoner-variable-data/ta-p/191080


Import av ansatte  

Her kommer bilde



Ansattrapport

Forventes: Q4’19



Tips & triks



 Halv skatt (november / desember)



 Ansatt positivt forskuddstrekk
  EDAG forretningsregel 278

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/MAGNET-EDAG-278-Forskuddstrekk-for-inntektsmottaker-er-feil/ta-p/233826


 Godkjenner som ikke er ansatt

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Leder-manager-godkjenner-ikke-ansatt-i-selskapet-Visma-net/ta-p/212000


Trekk i lønn når ferie 

• Du kan sette opp Payroll så det automatisk blir trekk i lønn ved ferie
 Ansatt påskeferie, lønnen blir automatisk redusert
 Feriepenger utbetales ikke, automatisk - må registreres manuelt  

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Automatisk-rutine-for-feriepenger-og-trekk-i-lonn-for-ferie/ta-p/30786


Skjule lønnsarter for ansatte 

• Du kan fjerne lønnsarter ansatte aldri skal bruke
 F.eks overtid 40%

• Du kan skjule lønnsarter for ansattgrupper
 F.eks at ledere ikke ser overtid 50% og 100%

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Skjule-koder-for-ansatte-i-Visma-net-Calendar/ta-p/143541


Knytte ansatt til en arbeidsavtale
NB! Lønnsartene vil vises hvis du prøver å registrere på den ansattes vegne, ansatt selv ser dem ikke 



Knytte ansatt til en arbeidsavtale
NB! Lønnsartene vil vises hvis du prøver å registrere på den ansattes vegne, ansatt selv ser dem ikke 



Knytte ansatt til en arbeidsavtale
NB! Lønnsartene vil vises hvis du prøver å registrere på den ansattes vegne, ansatt selv ser dem ikke 



Knytte ansatt til en arbeidsavtale
NB! Lønnsartene vil vises hvis du prøver å registrere på den ansattes vegne, ansatt selv ser dem ikke 



 Søk på fødselsnummer



Arbeidstid/arbeidsplan

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Arbeidstid/ta-p/32416


• Formål: utbetale og bokføre reiser og utlegg raskt

 

 Expense -> ERP

Visma.net ERP: Snart i pilot 

Visma.net Payroll
OnPrem ERP

Visma.net Payroll
Visma.net ERP

Remittering Fra Payroll Fra Payroll

Bokføring Fra Payroll Direkte

Viderefakturering Ja Ja (Project Accounting)



Meld inn dine ønsker!

• Meld inn ønsker (produktutvikling) i Community - fanen “Ideer”
 “Like” saker du ønsker utviklet 

https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-net-Payroll/idb-p/NO_SW_vismanet_Payroll_ideer/status-key/Stem/tab/most-kudoed


 Community Live 

Fremdeles mulighet for å melde seg på morgendagens seanser
• Expense kl 09
• Time & Absence kl 10 

 



Kontakt oss gjerne:
Du treffer oss på 
epost: kundesenteret@visma.com 
eller tlf: 09101



Bruk Visma Community!
Hold deg oppdatert!


