
Nyheter 
Visma Business

Navn: Øyvind Årseth

Tittel: Produktsjef

Mail: oyvind.arseth@visma.com



Visma Business – noen tall

• 2877 kunder

• 700 regnskapskontorer

• 150 000 klienter

• Vekst rundt 10% siste år





Visma Business – produktstrategi

• Automatisere mest mulig av prosesser som krever manuelt arbeid

• Forenkle oppstart og igangkjøring av nye produkter og tjenester som er
integrert med Visma Business

• Gjøre det enklest mulig å realisere effektivitetsgevinster for kundene –
helhetlige løsninger



Generelle nyheter
14.00 og 14.01



Nytt standardoppsett

Alle får med nytt standardoppsett ved oppgradering f.o.m. ver. 14.01

• Oppdaterte skjermbilder

• Importeres parallelt – overskriver ikke noe dere har fra før – kommer i 
tillegg

• Man kan selv velge å ta i bruk skjermbilder fra standard – kopieres over i 
deres eget oppsett 



Importeres parallelt med eksisterende oppsett



Enkelt å kopiere over til eget oppsett



“Automasjonsprosjektet”

Formål: Gjøre det mulig og håndtere små byråklienter med et minimum av 
manuelle inngrep – fra bilagsfangst til rapportering

Har resultert i en hel del funksjonalitet – levert over flere versjoner:

• Mulighet for å scanne «hva som helst» med Visma Scanner

• Mulighet til å motta samme via AutoInvoice og Visma Document Center

• Oppdatér leverandørtransaksjoner – oppdatér reskontro for betaling –

kostkontering senere – prosessen kan helautomatiseres

• Godkjenning av både faktura og betaling samtidig – Approval & AutoPay

NB! Meld deg på Update Byrå for detaljer, se også egen Community Live -
sesjon for byrå på onsdag



Forbedret sporbarhet på transaksjoner

Opprinnelig bilagsnummer: Nytt felt som oppdateres fra Oppdater bunt ved

• Periodisering

• Automatposter

• Fordelingsnøkler

Opprinnelig bilagsnummer vises i følgende tabeller:

• Hovedbokstransaksjoner

• Kunde- og leverandørtransaksjon

• Åpne poster kunder/leverandører

• Bilag og Oppdatert bilag

• Driftsmiddel



Bankavstemming i Visma Business

• Automatisk bankavstemming inne i Visma Business

• Henter kontoutdrag fra Visma.net AutoPay = forutsetning

• NB! Vi er på jakt etter piloter som kan kjøre parallelt



Bankavstemming i Visma Business

• Mulig å få til et bilde her?



Bankavstemming i Visma Business

• Automatisk bankavstemming inne i Visma Business

• Henter kontoutdrag fra Visma.net AutoPay = forutsetning

• NB! Vi er på jakt etter piloter som kan kjøre parallelt

• Skarp drift kan først påregnes til sommeren med ver. 15

NB! Egen Community Live - sesjon for detaljer i morgen



Visma Business - lenker

• Visma Business støtter nå lenker til programinnholdet 
Lenker vil automatisk åpne et bestemt firma- og oppsettvindu
Støtter også lagrede utvalg

• Vanlige tilgangsregler gjelder – mottaker må ha tilgang til det som lenkes

• http://NO-SWN-SC-
0295.internal.visma.com/VismaBusiness/show?company_no=1001&window
_no=443&page_element_no=9&current_row=entity$696$2&current_column
_ordinal=1

• Se installasjonsveiledning for oppsett

http://no-swn-sc-0295.internal.visma.com/VismaBusiness/show?company_no=1001&window_no=443&page_element_no=9&current_row=entity$696$2&current_column_ordinal=1


Visma Business - lenker



Nyheter i Visma.net-
tjenestene for Visma
Business



Visma.net AutoInvoice - rentenota

• Støtte for rentenota
• Settes via Sendemåte for dok. 2
• Behandles i praksis som en faktura



Visma.net AutoInvoice - forbedringer

• Lagt til støtte for negative rabatter – linje & total

• Tilpasninger til Peppol BIS 3

• Nye parametre i AutoInvoice behandling

- Ikke MVA-registrert
- Utelat PDF-dokument ved sending 



Visma.net AutoInvoice – Mapping Tool

• Lagt til ny mulighet for mapping av prosjektreferanse

• Husk at man kan overstyre default mapping fra Visma Business via 
AutoInvoice Mapping Tool

• Finnes på C:\Visma\Business\Tools\Visma.net AutoInvoice mapping tool
(tilsvarende på deres installasjon)

• Egen mapping kan gjøres for enkeltfirma
ved å fylle ut feltet AutoInvoice tilordningsfil
i Bedriftsopplysninger

• Dokumentasjon ligger i samme katalog – alle format er spesifisert og 
oppdatert



Visma.net AutoPay – forbedringer

• Versjonene 14.00 og spesielt 14.01 inneholder en rekke nyheter, 
forbdringer og rettinger

• For mange detaljer til at vi rekker gjennomgang i denne sesjonen

• Se release notes for full oversikt
Tips: Åpne dokumentet, trykk Ctrl + F, og skriv AutoPay i søkefeltet

• AutoPay er sjekket av mot Brexit-endringer



Visma.net AutoReport - forklaring

• Mulig å sende forklaring til Altinn
- Kreves om det er avvik, f.eks. om beløp er negativt

• Nytt felt “Forklaring” i tabeller for
- Avgiftstermin
- Omsetningsoppgavelogg

• Ny makro (@explanation) for bruk på formular OG for elektronisk
innsending - når denne er med i formularet legges forklaringen
automatisk med ved elektronisk innsending - når rapport er kjørt flyttes
“Forklaring” til Omsetningsoppgavelogg



Visma.net AutoReport - forklaring



Visma.net AutoReport - tilleggsoppgave

• Mulig å sende tilleggsoppgave til Altinn

• Sendes på vanlig måte, men som annen
meldingstype

• Sørger for at Altinn forstår at dette bare 
supplerer allerede innsendte data



• Første versjon gir følgende muligheter

• Sende innkjøpsordre til godkjenning
• Kansellere godkjenning
• Godkjenne/avslå i Approval

• Begrensninger i første versjon

• Gjøre endringer/tillegg på ordre som er sendt
• Låser ikke ordre som er til godkjenning – restriksjoner via layouts

Visma.net Approval – godkjenn innkjøpsordre



«Lover og regler»



• Slett kunde/leverandørdata-behandlingen sletter nå også:

• Kontakter for kunde/leverandør
• Eksterne filer det refereres til i Dokument-tabellen (f.eks. Word-filer)
• Eksterne filer for ordredokumentkopier (typisk pdf-kopier)

• Nye felt i Bedriftsopplysninger

• Tidligere manuelt – nå må disse tre
fylles ut før rutinen kan kjøres

GDPR - forbedringer



• Obligatorisk for transaksjoner registrert f.o.m. 1/1 2020

• Hva må man gjøre?

• Ingenting...før man evt. får bokettersyn - tidligst i april 2020
• Man kan oppgradere “dagen før” selv om det ikke anbefales

• Hva anbefaler vi?

• Forbered deg i god tid
• Sjekk mva-koder og kontoplan - mapping mot SAF-T-standard
• Rutine for forslag til mapping av kontoplan finnes f.o.m. 13.10 - NB! Kontroll

SAF-T 



Hva skjer fremover?



• Web Extension gir mulighet til å flytte funksjonalitet i Visma Business ut i en
browser – på pc, pad eller mobil

• Bygger på tradisjonelt skjermbildedesign = lav terskel

• Innlogging i Visma.net Home – med samme bruker som i Visma.net

• Funksjonalitet i første fase
- kunde/leverandør/produkt – søk og oppslag
- ordre – søke, opprette og endre
- egendefinerte skjermbilder

• Vi håper å være pilotklare på nyåret

Visma Business Web Extension (WE)









• Forenkler administrasjon av brukere og tilganger på tvers av Visma Business 
produktlinjen – inkludert Visma.net-tjenestene

• Definér egne roller på tvers av produkter/tjenester, og tildel rolle til bruker eller
brukergruppe for firma eller firmagruppe

• Oppsettsgrupper, moduler og brukerroller fra installerte produkter –
Alt på ett sted – Visma.net Admin

Rollesenter – all tilgang styres på ett sted



• Ny rapportløsning – for de minste, f.eks. Byråklienter – også tilgjengelig for 
andre mindre bedrifter

Visma Økonomioversikt



Visma Økonomioversikt



Visma Økonomioversikt



• Bankavstemming – full release med avanserte algoritmer

• Nye muligheter innkommende dokumenter

• Forbedringer i ordrematch

• Ytterligere forbedringer i bruken av Visma.net-tjenestene

Områder med fokus mot neste sommer



Automatisering & forenkling Kom i gang med ny funksjonalitet “Alive and kicking”

Utnytt mulighetene 
–

hold deg oppgradert

Be evt. om bistand på 
aktivering@visma.com

–
via chat i Visma Community 

–
eller via din partner

Full fart på utviklingen av 

Visma Business 

OPPSUMMERING:

mailto:aktivering@visma.com


Takk for oppmerksomheten!

oyvind.arseth@visma.com


