
Vi starter kl 10.00

VELKOMMEN TIL
Visma Community Live 
2019



Hvordan bruke webinarpanelet? 

Webinar-panelet ligger øverst til høyre på skjermen når
man er inne i webinaret

Vis/skjul kontrollpanelet

Mikrofon av/på (ikke aktivert hos oss)

Vis webinaret i Fullskjerm

Du kan stille spørsmål i Communityi chat eller under 
webinaret



Hvordan bruke webinarpanelet? 

Orange knapp med hvit pil 
vil vise/skjule 
kontrollpanelet

Valg av hvilken høyttaler eller 
headset som skal benyttes

Har du problemer med lyden?
Sjekk at volum er skrudd opp på 
din PC



Agenda

NYHETER SIKKERHET LOVER OG 
REGLER

(SAF-T)

FREMTID



Visma Global

Visma Global

145 mill 

2900 

lisenser

Vekst 

5% 

Regnskapsbyråer

180



Produktstrategi

Automatisere Komplimentere Effektivisere 



Visma Global 
versjon 14



Visma.net Expense

Og 

Visma Global



Administrer utlegg med tre enkle steg

Ta bilde av kvitteringen med 
appen Visma Attach. 
Kvitteringen lagres i skyen og 
følger utgiften automatisk.

Tjenesten tolker kvitteringen og 
foreslår dato, valuta og beløp. 
Du legger til en beskrivelse og 
sender utlegget til godkjenning 
direkte fra mobilen eller 
datamaskinen.

Ledere godkjenner utgiftene 
enkelt fra datamaskinen eller 
mobilen. 

1 2 3



Visma.net Expense for 
viderefakturering

Nye valg for arbeidsflyt i Visma.net Expense

• Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP Integrasjon
• Betaling i lønnssystem, manuell bokføring. 
• Betaling i lønnssystem, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via 

lønn
• Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem



Hent utlegg fra Expense



Overfør til ordre



Du kan enkelt viderefakturere



Expense-arkiv



Kontroll på status



Visma.net Expense for rask 
utbetaling

Nye valg for arbeidsflyt i Visma.net Expense

• Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP Integrasjon

• Betaling i lønnssystem, manuell bokføring. 

• Betaling i lønnssystem, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønn

• Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem



Utbetal til den ansatte raskere



Flere nyheter



ERP POS



Prosesser|Global 14

ERP POS- Global adaptor
Fakturagebyr fra ordre i Global



Prosesser|Global 14

Opprette kunde i ERP POS

Det er nå mulig å opprette en ny kunde i ERP POS som overføres til Visma Global



Prisprofil på artikkel
Selvkost hentes nå basert på prisprofil satt på artikkelen

Prosesser|Global 14



Kredittgrense/kredittvarsel

Det er nå lagt inn funksjonalitet for kredittgrense/ kredittsperre slik at det kommer meldinger 
om dette i ERP POS. 

Prosesser|Global 14



Nyheter ERP POS 14.xx

● Kundesøk basert på mobilnummer
● Varsel ved kontant betaling av varer over 40 000- Dette er ikke lengre tillatt. 
● Endret grensesnitt slik at alle felt på en salgslinje vises på en linje ved stor 

skjermoppløsning
● Mulighet til å få avsluttet salg med sum=0 på kasser som ikke skal håndtere kontanter
● ERP POS foreslår nå e-post fra kunde ved sending på e-post

Prosesser|Global 14



Prosesser|Global 14

Global-VDC

I bilagsregistrering er feltet utvidet til 255 tegn. 



Prosesser|Global 14

Approval brukere (13.10)



Lagring av feilmeldinger i Global 
(13.10)

Prosesser|Global 14



Prosesser|Global 14

Endre visningsnavn



Prosesser|Global 14

Endre visningsnavn

Støtte i VDC 
versjon 
14.10



Sikkerhet



Totrinnskontroll i Visma Connect





Visma.net Admin- Company



Visma.net AutoPay-Administrasjon



2 FA



Antall kunder/avtaler som benytter
2FA



SAF-T



Hva er SAF-T og
hva betyr det for 
deg?



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

● 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 
kommer i
Desember





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



Versjon 15



Hold deg oppgradert Automatiser Forbered deg til SAF-T

Oppgrader systemet ditt 
årlig for å holde deg 

oppdatert på de siste 
nyhetene

Med enkle grep kan din 
bedrift øke 

digitaliseringsgraden

Forbered deg, det er ikke 
alltid lurt å vente til siste 

liten

OPPSUMMERING:



Takk for meg
Tonje.fineide@visma.com
Telefon: 99 01 32 91

mailto:Tonje.Fineide@visma.com

