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Dette må være på plass før det aktiveres ny klient i Visma Business AutoCollect 
 
For at klienten skal være klar for oppstart på Visma Business AutoCollect må følgende være på plass;  

Installasjon av skjermbilder i Visma Business 
Visma Partner må ha innstallert Autocollect og skjermbildene for AutoCollect i Visma Business før 
oppsett av tjenesten kan begynne.  

AutoPay 
AutoPay er en forutsetning for klienter som skal benytte Visma Business AutoCollect. 
Autopay sørger blandt annet for automatisk bokføringer av innbetalinger  i Visma Business.  
 
Hvis du har oppgradert til Visma.net Autopay på klienten som skal settes opp på AutoCollect er det 
viktig at det gjøres noen tilpasninger i forhold til dette for at Visma Financial Solutions skal kunne få 
beskjed om innbetalinger. Se  side 15 for beskrivelse av dette.  

KID  
Det må også være KID på kunden sine fakturaer for at bruken av Visma Business AutoCollect skal 
være optimal.  
Importeres faktura fra annet system må KID være med over i importen til Visma Business. 

Bilagsart - VoTp 
Det er et krav om bilagsart på utgående faktura som skal sendes via AutoCollect. 
Importeres faktura fra annet system må Bilagsart (VoTp) være med over i importen til Visma 
Business. 
 
 
 
 
1. Opprett hovedbokskontoer 
 
Gå inn i hovedboka og opprett eller korriger eksisterende hovedbokskontoer:  
 

● 1550 - Mellomværende Visma AutoCollect 
○ Dette er en interimskonto for inkassooppgjør fra VFS AS 
○ Opprettes lik konto for bank 
○ Beløp her føres mot innbetaling med melding “Samlebilag + dato” fra VFS AS i bank  

● 8055 - Renteinntekt 
● 8056 - Gebyrinntekt 
● 7791 - Purre- og inkassokostnader 

 
Hvis kontoene som er listet opp over  ikke er ledige, bruk neste ledige i samme serie.  
Ønsker du ikke å skille rente- og gebyrinntekter lager du  en felles konto for disse.   
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2. Gå til 221. Kundereskontro - fane Oppsett AutoCollect 
 
Denne fanen finnes som regel på Regnskap → Kundereskontro → Visma AutoCollect 
 

 
 

1. Org.nr og bankkonto må være utfylt 
○ Sjekk at organisasjonsnummer og bankkonto er korrekt 

 
2. Sett riktig antall løpedager for land 47 - Norge 

○ Dette feltet angir hvor mange dager det skal gå fra forfall på originalfaktura til 
utsendelse av purring. Definer antall dager.  
 

3. Bilagsart 198 og 199 må opprettes (lik bilagsart 1 - Bank) 
○ Opprett følgende bilagsarter:  

198 - Inkassooppgjør 
199 -  Korreksjon Visma Innfordring 
  

4. Opprett mellomværendekonto Visma Financial Solutions  
○ Hent opp mellomværendekonto som ble satt opp i hovedboka her 

 
5. Bilagsserie 198 - Inkassooppgjør - må være opprettet 

○ Opprett bilagsserie 198. Sett inn neste bilagsnummer og siste bilagsnummer på 
denne bilagsserien. Sjekk at disse ikke allerede er i bruk. Som standard settes disse til 
190000 til 199999. Bilagsart = 198.   
 

6. Ved “Kun inkasso” - Sett antall purrebrev 
○ Dette feltet trenger kun å fylles ut dersom klienten skal benytte kun inkassotjeneste 

via Visma Financial Solutions (De sender inkassovarsel selv). Legg inn de ulike 
purrebrevene, minste purrebeløp og purregebyret som ligger på brevene.  

○ NB! Viktig at siste brev er et Inkassovarsel.   
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3. Avtalekortet i Visma Business AutoCollect 
 
Avtalekortet, eller innfordringsavtalen, finnes under Start Visma AutoCollect. Dette er en egen 
knapp helt til høyre i bildet under Visma AutoCollect-fanen i Visma Business. Trykk deretter 
Innfordringsavtale . 
 

 
 
Ansvarlig byrå/bedrift: Navn på regnskapsbyrå hvis dere har dette. Hvis ikke, legg inn deres eget 
firmanavn.  
 
Huk på boksen for Aktiv 
 
Dersom dere ønsker at faktura automatisk skal gå over til Visma Financial Solutions for oppfølging 
etter forfall, huker dere også av på Autooverføring og Send e-post om åpen kreditpost . Dette 
anbefales ikke hvis regnskapsfører er helt ny på tjenesten, men bør vurderes etterhvert. Det er svært 
besparende og effektiviserende å benytte seg av Autooverføring. 
 
Nederst til venstre i vinduet vil du se hvilken versjon av Visma Business AutoCollect som er installert.   

 



5 

1. Admin-info 
 

 
 
Opprettet av: Legg inn ditt navn  

 
Ansvarlig bruker: Den som benytter Visma Business, som regel regnskapsfører 

 
Fyll inn navn på Kunde og Regnskapsfører + E-post og Telefon . Kryss av aktuelle felt for hvem som 
skal motta forespørsler og informasjon:  

 
1. Kontaktperson vedrørende Fakturaforespørsler 
2. Mottaker av remitteringsrapport 
3. Mottaker av oppdragsbekreftelse  
4. Mottaker av inkassoliste 
5. Tilgang på web 
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E-post dersom kreditposter finnes 
 
Dette er en spesialtilpasning for kunder med mange faktura og kreditnotaer mot samme kunde. Her 
matcher man ikke kreditnota mot faktura før oversendelse til AutoCollec.  
Hvis denne hakes på til E-post til regnskapsfører vil regnskapsfører få en e-post som kan 
videresendes til kunden med en oversikt over fakturaer og kreditnotaer.  
Hvis dere ikke har noen slike kunder lar dere være å hake på denne.  
 
Eksempel på E-post som kan videresendes kunden. 
 

 
 
Journal-sti: Dette er fil-området hvor purreforslagsfil/Inkassoforslagsfil lagres.  Merk at dette er 
fil-stien som blir satt første gang du sender fil til AutoCollect.    

 



7 

2. Regnskap - konti 
 

 
 
Hent opp kontoene som ble opprettet i hovedboka tidligere.  

● 1550 - Mellomværende Visma AutoCollect 
● 8055 - Renteinntekt 
● 8056 - Gebyrinntekt 
● 7791 - Purre- og inkassokostnader 

 
Huk av for Ja/Nei  på om klienten er MVA-pliktig.  
Er klienten MVA-pliktig sett inn Pliktig MVA-kode og MVA kode kjøp utenfor avgiftsområde.  
 
Hent opp bilagsarter for betalinger og bilagsart dere benytter til krediteringer . Se bilde for 
standarder.  
 
* Se nærmere informasjon dersom klienten benytter avdelingsregnskap under eget avsnitt om 
Avdelingshenføring  på side 18.  
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3. Ink. oppgjør - arter og serier 
 

 
Hent opp følgende 
 
Bilagsnummerserie :  198 - Inkassooppgjør 
Bilagsart renter: 17 - Renter 
Bilagsart manuell korr.: 199 - Korrigering Visma AutoCollect 
Bilagsart inkassooppgjør: 198 - Inkassooppgjør  
 
Bilagsart 198 og 199 er laget for at de ikke skal gi beskjed til Visma Financial Solutions 

○ 198 benyttes på inkassooppgjør  
○ 199 kan benyttes på tapsføringer og korrigeringer 

 
For nærmere beskrivelse av bilagsart 199, se Visma Business AutoCollect 3.3.6 - Daglig bruk av 
tjenesten og FAQ. 
 
Oppdater billag automatisk 

  Her setter du på hake for å oppdatere Inkassooppgjørene automatisk. 

 



9 

4. Innfordringstjenester 
 

 
 
Bilagsarter i forslag: Hent frem de bilagsarter klienten benytter for utgående faktura. Standard for 
utgående faktura i Visma Business er 11.  
 
Oppdater fremmede bunter: Se  side 15 for nærmere beskrivelse dersom du benytter Webfaktura 
eller Visma.net Autopay. Hvis du benytter Autopay3 setter du ikke hake her.  
 
Purreservice/Inkassoservice:  
Ja = Visma Financial Solutions purrer for klienten.  
Nei = Klienten purrer og sender inkassovarsel selv, Visma Financial Solutions tar hånd om inkasso 
på fakturaer.  
 
OBS! Dersom klienten kun skal ha inkasso via Visma Financial Solutions  må det sendes kopi av 
inkassovarsel til godkjennelse til support.vfs.no@visma.com . Dette er for å sjekke at det er i 
henhold til Finanstilsynet sine krav. Emne: Godkjenning av inkassovarsel for klient xxx.   

 

mailto:kundesupport.collectors@visma.com
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Purreservice = Ja 
 

 
 
Minstebeløp purring: Definer hva det minste beløpet klienten ønsker å purre er 
 
Løpedager før purring (landekode Norge): Definer hvor mange dager det skal gå fra 
originalfaktura er forfalt til fakturaen skal være klar for purring.  
 
Purreflyt: Velg mellom fem forskjellige purreflyter* 
 
Overføring fra purring til inkasso:  Velg mellom tre forskjellige alternativer* 
 
*  Se de forskjellige alternativene for purreflyter på side 16, alternativer for overføring av fra 
purring til inkasso på side 17.  
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Purreservice = Nei 
 

 
 
Minstebeløp inkasso: Definer hva det minste beløpet klienten ønsker å sende til inkasso 
 
Antall purringer før inkasso: Legg inn antall purringer klienten skal ha før inkasso  
 
Løpedager før inkasso: Legg inn 14 (forfall på siste inkassovarsel) + antall dager dere ønsker det 
skal gå fra forfall på inkassovarsel til inkasso. Standard anbefalt: 14+4 = 18.  
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5. Diverse 
 
Her finner dere diverse spesialløsninger som er laget for enkelte kunder.  
 

1. Kobling til annen aktør  
 

 
 
Hvis denne haken er satt på hentes kundeopplysninger fra aktør angitt i Utleveres aktørnr på den 
aktuelle kunden i Visma Business. Dette er aktuelt å ta i bruk hvis det skal være en annen mottaker 
av purring enn den som ligger på kundenummeret i Visma Business.  
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2. Kundekategori for “Skal ikke med på Purring/Inkasso” 
 

 
 
Dette punktet kan brukes hvis det er en klient som har en hel kundegruppe som aldri skal komme 
opp i Purre-/inkassoforslaget. Kategoriser kundene under en av Gr-feltene under Vedlikehold 
kunde r og hak av for at disse i feltet Velg kategori(er).  
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3. Ekstra saksinfo fra Visma Business 
 

 
 
Dette punktet brukes hvis klienten ønsker å ha med mer informasjon på faktura, for eksempel 
gårds-og bruksnummer, bilregistreringsnummer, avdelingsnavn, referanse eller  lignende. 
Informasjonen må ligge under Kunde eller Ordre i en av tabellene  Opplysning 1 - Opplysning 6.  
 
Ta kontakt med oss for bistand og oppsett dersom klienten har Legalpantkrav. 
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Innbetalinger gjennom Visma.net AutoPay 
 
Hvis Webfaktura eller Visma.net AutoPay settes opp med automatisk oppdatering av bunt, er det 
ikke mulig for Visma AutoCollect å fange opp innbetalinger og kreditnota som er referert mot 
faktura.  Det medfører da at slike hendelser ikke blir rapportert til Visma Financial Solutions.  
 
Dette er løst slik at AutoCollect tar over ansvaret for buntoppdateringen på vegne av Webfaktura og 
Visma.net. Autopay. AutoCollect vil her fange opp innbetalinger på samme måte som mot AutoPay3. 
 
For at dette skal fungere må følgende gjøres:  

1. Slå av den automatiske buntoppdateringen i Webfaktura og i Visma.net AutoPay 
2. Kryss av i avtalekortet for at AutoCollect skal Oppdatere fremmede bunter 
3. Sett inn hvilken opprinnelse de aktuelle buntene har - default settes 8 og 31 

 
 

AutoCollect vil nå søke etter bunter fra Webfaktura og Visma.net AutoPay og oppdatere dem. Denne 
prosessen gjøres hvert 15. minutt. Det vil derfor ta maksimalt 15 minutter fra en bunt er generert i et 
av disse to systemer til den blir oppdatert. Unntak om buntene er sperret eller har differanse. 

 



16 

Fem forskjellige alternativer for purreflyter 
 

Inkassovarsel (Anbefalt) 
● Inkassovarsel som første og eneste purring 
● Sendes tidligst 14 dager etter forfall på originalfaktura 
● Inneholder purregebyr og forsinkelsesrenter 
● Inkassovarselet har 14 dager forfall 

 

Inkassovarsel uten gebyr  
● Inkassovarsel som første og eneste purring 
● Sendes tidligst 4 dager etter forfall på originalfaktura 
● Inneholder ikke purregebyr, men forsinkelsesrenter 
● Inkassovarselet har 14 dager forfall 

 

Betalingspåminnelse uten gebyr 
● To brev før inkasso, Betalingspåminnelse og Inkassovarsel  
● Betalingspåminnelse sendes tidligst 7 dager etter forfall på originalfaktura 
● Betalingspåminnelse: Ikke purregebyr, men forsinkelsesrente. 14 dager forfall.  
● Inkassovarsel: Purregebyr og forsinkelsesrente.  14 dager forfall 

 

Betalingspåminnelse med gebyr 
● To brev før inkasso, Betalingspåminnelse og Inkassovarsel  
● Betalingspåminnelse sendes tidligst 14 dager etter forfall på originalfaktura 
● Betalingspåminnelse: Purregebyr og forsinkelsesrente. 14 dager forfall 
● Inkassovarsel : Dobbelt purregebyr og forsinkelsesrente. 14 dager forfall 

 

Samlepurring 
● Fakturaer sendt over samme dag på likt kundenummer blir slått sammen til et inkassovarsel 
● Et inkassovarsel som første og eneste purring 
● Tabell med oversikt over alle fakturaene, KID og påløpte renter 
● Sendes tidligst 14 dager etter forfall på originalfaktura 
● Inneholder purregebyr og forsinkelsesrenter 
● Inkassovarselet har 14 dager forfall 
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Tre alternativer for overføring fra purring til inkasso  
 

Automatisk fra purring til inkasso 
● Faktura blir automatisk overført til inkasso fire dager etter forfall på inkassovarsel.  
● Vi sender ingen liste i forkant av overføringen  
● Oppdragsbekreftelse blir sendt etter at inkassosaken er registrert 

Inkassoliste med automatikk (Anbefalt) 
● Inkassoliste sendes førstkommende tirsdag etter at inkassovarsel er forfalt 
● Regnskapsfører stopper poster som ikke skal til inkasso (Endrer status til PS ) 
● Frist til å besvare listen innen torsdag kl 11 
● Hvis posten ikke blir stoppet føres de automatisk over til inkasso 

Inkassoliste uten automatikk 
● Inkassoliste sendes førstkommende tirsdag etter at inkassovarselet er forfalt 
● Alle postene som ligger på listen er stoppet med status PAI inntil regnskapsfører endrer 

status til:  
○ PAO = Purring avventer overføring = Overføres til inkasso 
○ PS = Purrestopp = Faktura settes i en midlertidig stopp status. 
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Avdelingshenføring på klienter med Visma AutoCollect - Alternativ 1 
 
Hvis klienten har avdelingsregnskap må avdelingen legges inn på avtalekortet i Visma Business 
AutoCollect, i tillegg må inntekt- og kostnadskontoene som ble opprettet for AutoCollect knyttes 
mot samme avdeling.  

 
 
Avdeling: Angi en spesifikk avdeling i dette feltet, dette blir å oppfatte som en fellesavdeling. Hvis 
det skal splittes på flere avdelinger, må dette gjøres manuelt i etterkant. Den samme avdelingen må 
legges opp på inntekt- og kostnadskontoene som benyttes i AutoCollect.  
 
Ansvarsenhetsnummer: I dette feltet angis hvilken ansvarsenhet som er “avdeling” hos aktuell 
klient.  
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Avdelingshenføring på klienter med Visma AutoCollect - Alternativ 2 
 
Dersom kontoene som blir  benyttet av Visma Business AutoCollect er satt opp til å kreve avdeling vil 
ikke buntene bli oppdatert så lenge avdeling ikke er utfylt.  
 
Regnskapsfører må derfor gå inn på bilagslinjene i bunten og påføre avdeling 9901 manuelt og 
oppdatere bunten. Det vil si at kunder må få oppgjørene på avdeling 9901 slik at fordelingen blir 
riktig.  
 

 
 
 
 

Visma Financial Solutions Kreditorweb 
 
Hvis du ønsker mer informasjon om faktura som er registrert til innfordring kan du logge inn på 
Visma Financial Solutions  sin Kreditorweb her: https://inkasso.visma.com/.  
Her kan du blant annet finne full dialog mellom saksbehandler og deres kunde, se brevene som er 
sendt ut og ha tilgang til ulike rapporter. Ta kontakt med kundesupport for brukernavn, passord og 
brukermanual.  
 
Kundesupport 
 
Ved spørsmål, ta kontakt på 
815 51 845 
support.vfs.no@visma.com 

 

 

https://inkasso.visma.com/

