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AUTOMATISERING
Hva kan du gjøre IDAG?



Digitalisering

7 790 000 treff på Google



Hva er din digitale strategi?

Hva er din digitale strategi?



Digitaliseringsindex  

● Har bedriften full kontroll på kostnader og inntekter i 

dag? 

● Hvis ja, hvor lang tid bruker du på å få den kontrollen? 

● Hvor mye av faktureringsjobben gjøres helt eller delvis 

manuelt i dag? 

● Hvor mange menneskelige ressurser er involvert?



Joda, det fungerer i dag

Men...
● Er menneskeavhengig – hva skjer når du er på ferie? Blir syk?

● Bruker mye tid – hvor lang tid tar det å få oppdaterte rapporter? 

● Mer sårbart for feil – sendte du egentlig den purringen? 

● Kan gå utover kvaliteten – har vi full kontroll på likviditeten? 

.. og kunne kompetansen din vært utnyttet bedre? 



Dette på tross av at alt kan gjøres mer eller mindre 

automatisk
slik at du kan bli en superbruker som 

håndterer avvik, 

har kontroll 
og kan gi råd på bakgrunn av helt ferske tall 



Fra du mottar faktura, til utbetalingen er fullført

Faktura fra 
leverandør

Elektronisk 
faktura 

registreres 
automatisk 

i ERP-
systemet

Faktura blir 
godkjent 

Betalingsforslag 
sendes til bank 
for automatisk 

betaling  



Fra du sender faktura, til innbetalingen er bokført

Faktura
genereres i 

ERP-systemet
basert på 

ordre

Efaktura 
sendes til 

kunde 

Innbetalinger 
oppdateres 

automatisk i 
ERP-systemetIkke betalt? Purring 

sendes automatisk
Enda ikke betalt? 
Inkasso sendes 

automatisk



Kort om AutoPay

Elektronisk betalingsformidling med bank. 

Visma.net AutoPay er motoren mellom Visma Global og banken og Visma 
Lønn og banken

Støtter ulike valuta

Avtale med alle de største Nordiske bankene

Utbetaling til leverandører overføres automatisk fra bank til ERP via 
Visma.net AutoPay

Innbetalinger fra kunder overføres automatisk fra bank til ERP via Visma.net 
AutoPay

Visma.net AutoPay matcher inn- og utbetalingene slik at reskontro er 
oppdatert



Visma.net AutoPay

● Automatisert betalingsformidling/prosess hvor du sparer tid og penger

● Eliminerer de manuelle trinnene ved å sende og motta elektroniske betalinger

● Integreres direkte mot remintteringsoppsettet I Visma Global

Forenkler dine elektroniske 
betalinger: 

Få full oversikt over dine 
banktransaksjoner

Betaling av leverandørfaktura er 
enkelt og trygt

Kundens betalinger blir automatisk 
matchet opp mot åpne fakturaer i 

ERP-systemet

Visma.net AutoPay lar deg:

Sende elektroniske betalinger

Motta betalingsbekreftelser/

Motta elektroniske 
betalinger/kontoutskrifter

Sikker prosess for godkjenning av 
betaling

Avtaler med store bankene i det 
nordiske markedet

Hvorfor velge Visma.net 
Autopay:

2 mill. betalinger gjennom AutoPay 
per mnd. 

Betaling av leverandørfaktura er 
enkelt og trygt

Kundens betalinger blir automatisk 
matchet opp mot åpne fakturaer i 

ERP-systemet



Forretningsmodell

Ingen 
oppstartkostnad,

ingen moduler

Kr. 2,- pr 
betalings-

transaksjon



Visma Global

Banken Banken Banken
.



INNGÅENDE FAKTURAPROSESS

AutoInvoice 
mottar faktura

AutoFlow 
sørger for at 
korrekt 
godkjenner 
mottar faktura 

AutoPay sørger 
for sikker 
utbetaling



Frigjør tid – Automatiser utbetalingene



Motta alt via AutoInvoice

Firmaet AS
987654321
POSTBOKS 3261 
7439 TRONDHEIM 
NORWAY 

987654321@autoinvoice.no

987654321

Visma.net AutoInvoice



Frigjør tid – Automatiser innbetalingene



Hvorfor Visma.net AutoPay

Effektivt

Sikkerhet

Automasjon

Fremtidig løsning mot bankene



Visma.net Admin- Company



Visma.net AutoPay-Administrasjon



2 FA





Visma.net AutoPay - roller

Kundeadministrator er den eneste som kan opprette brukere og roller

AutoPay-roller
• Uploader – Laste opp og signere betalinger i AutoPay
• Approver – Godkjenne og signere betalinger i AutoPay
• Administrator – Godkjenne og endre bankavtaler etc
• Payroll access – Se lønnsbetalinger (Må kombineres med approver for å godkjenne lønn)
• Accountant – Kun lesetilgang



Visma og banken

• Nordea ISO20022
• SEB ISO20022
• Danske Bank ISO20022
• DnB ISO20022 
• Evry (In progress på ISO20022)

• Sparebank 1- gruppen(ISO20022)
• Handelsbanken
• Sparebanker

• Nets ISO20022
• Alle andre banker ( Kun innenlandsbetaling)

• Eika ISO20022



Hvordan komme i gang

o Kontakt oss i Visma på aktivering@visma.com eller partneren din når du 
skal oppgradere til årets versjon slik at alt er på plass for å sette i gang.

o Kontakt banken og gi beskjed om at dere ønsker å komme i gang med 
visma.net AutoPay, opprett bankavtale med banken. 

o Etter at oppsettet er på plass kan dere sende betalinger fra AutoPay og 
motta innbetalinger automatisk. 

Du trenger ikke å logge deg inn i nettbanken for å godkjenne, men det 
er mulig.

mailto:aktivering@visma.com


Bankavtaler

Kom i gang med Visma.net AutoPay

• https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-AutoPay/Kom-igang-med-

Visma-net-AutoPay/ba-p/32067

Bankavtaler

• https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Bankavtaler/ta-

p/32075

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-AutoPay/Kom-igang-med-Visma-net-AutoPay/ba-p/32067
https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Bankavtaler/ta-p/32075


La oss ta en 
titt på 

Visma.net 
AutoPay











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

mailto:Tonje.Fineide@visma.com

