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Følgende må gjøres før man lager purreforslag 
 

1. Sette purrefritak eller inkassofritak på kundenivå  
 
Dette settes på kundekortet under  Vedlikehold kunder. Velg aktuell kunde, hent opp kundepref. og 
sett hake i boksen for Purrefritak.  
 
Inkassofritak settes kun dersom klienten har inkassotjeneste (sender inkassovarsel selv). Dette blir 
ikke tatt hensyn til hvis Visma Collectors sender inkassovarsel for klienten.  
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2. Sette purrefritak eller inkassofritak på fakturanivå 
 
Du kan sette purrefritak på enkelte fakturaer ved å gå via Åpne poster.  
Finn aktuell faktura, dobbeltklikk i kolonnen Purrefritak og velg 1 - Fritas for purring. 
 

 
 
2 - Fritas for inkasso  er aktuell hvis klienten har inkassotjeneste (sender inkassovarsel selv). Dette 
blir ikke tatt hensyn til hvis Visma Collectors sender inkassovarsel for klienten.  
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3. Oppdatere innbetalingbunter daglig 
 
OBS! Dersom klienten benytter seg av Visma.net Autopay (Autopay 4) må det gjøres endringer i henhold 
til dette i buntoppdatering og innfordringsavtalen i AutoCollect. Dette står beskrevet i Visma Business 
AutoCollect 3.3.3 - Opprette avtale på klient og Visma Business AutoCollect 3.3.3 - Daglig bruk av 
tjenesten og FAQ. 
 
For at innbetalinger automatisk skal føre seg i deres Visma Business og beskjed om disse videre skal 
sendes til Visma Collectors må de enten føres med KID eller motref.  
 
Innbetaling med KID 
Innbetalingen blir ført automatisk og fanges opp av Visma AutoCollect, Visma Collectors får beskjed 
om innbetaling av hovedstol, renter og gebyr.  
 
Innbetaling uten KID 
Hent opp motref. og fyll inn fakturanummer til originalfaktura der. Dette fungerer på samme måte 
som KID; Innbetalingen blir ført automatisk og fanges opp av Visma AutoCollect, Visma Collectors får 
beskjed om innbetaling av hovedstol, renter og gebyr.  
 
Innbetaling av rentenota 
Finn fakturanummeret til originalfaktura,  hent opp motref . og legg inn fakturanummeret der før 
bunten oppdateres. 
AutoCollect vil fange opp at faktura er fullt oppgjort og fordele beløpet mot rente- og gebyrkonto. 
Visma Collectors får beskjed om at rentenota er betalt. 
Grunnen til at det skal gjøres på denne måten, og  ikke føres direkte mot rente- og gebyrkonto, er at 
beskjeden om innbetaling også skal sendes til Visma Collectors slik at posten blir justert i henhold til 
innbetalt beløp.  
 
Det er også mulig å matche post-mot-post dersom begge postene ligger åpne i kundens reskontro.  
 
Når buntene oppdateres riktig vil de få teksten ……… - AutoCollect under Tekst på Oppdaterte 
bunter. 
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4. Oppdatere kontaktinformasjon på kundene til klient  
 
For at innfordringsprosessen skal bli mest mulig effektiv fra Visma Collectors sin side er det viktig at 
informasjonen dere har på kundene legges inn på kundekortet under Vedlikehold kunder.   
 
Disse feltene blir med når dere sender over fakturaene til Visma Collectors.  
 
Legg alltid inn organisasjonsnummer på næringskunder. 
For privatpersoner settes det hake for Privatperson i Kundepref., hvis dere i tillegg har 
fødselsdato/fødselsnummer er det enklere å søke ny adresse ved eventuell post i retur.   
Legg også inn e-post og mobilnummer hvis dere har dette.  
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Sende over fakturaer til purring/inkasso  

1. Lag purreforslag-/inkassoforslag 
 
Trykk på  Start Visma AutoCollect under Kundereskontro.  
Du kommer da inn i Purre-/inkassoforslaget og fanen Nye poster klare for purring/inkasso.  

 
 
Postene i purre-/inkassoforslaget er sortert etter kundenummer, det er ikke mulig å sortere etter 
noe annet. 
 
Utvalg : På høyre side i purre-/inkassoforslaget har du mulighet til å filtrere på ulike nivå. Velg 
ønsket filtrering og Oppfrisk utvalg. Disse gruppene defineres under Vedlikehold kunder og Gr. 2 
og kan være aktuell å bruke hvis dere har kunder med ulike avdelinger eller lignende.  
 
Fjern markéringer: Fjerner alle avhukingene i forslaget. Endrer seg til Markér alle hvis du trykker 
på den.  
 
Symbolene i purreforslaget:  
 
X = Det ligger åpne kreditposter på kunden. Dette kan være en kreditering eller delinnbetaling som 
ikke er matchet.  
 
! = Kunden er ikke definert som privat- eller næringskunde. Defineres på kundekortet ved å legge 
inn organisasjonsnummer/fødselsdato eller huke av for privatperson som nevnt på forrige side.  
 

 = Når haken er på blir fakturaen oversendt  
 
N = Næringskunde 
P = Privatkunde  
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2. Sett hake på de postene som skal sendes over til innfordring, velg Lag forslag 
 
Du vil få beskjed om å lagre en fil. Lag en mappe som heter f.eks. Purringer AutoCollect og lagre 
denne filen i mappen. Dette er 1/2  filer som skal lagres ved oversending. Den første filen heter 
Purreforslag/Inkassoforslag  + tidspunkt for oversending. 

3. Gå til fanen Eksisterende forslag  

 
 
I Eksisterende forslag sjekker du at alle de postene du ønsker å sende over til Visma Collectors er 
med. Evenetuelt kan du fjerne haker hvis det er noen av disse postene som ikke skal sendes over.  
 
Når du er fornøyd med utvalget trykker du på knappen Send oppdrag, trykker Ja på om de skal 
oversendes til inkassobyrå og lagrer et nytt tekstdokument i samme mappe som du opprettet 
tidligere. Dette er den endelige filen som skal lagres og heter Purresaker + tidspunkt.  
 
Husk! Nullstill forslaget igjen hvis det var noen poster du fjernet haken på i denne fanen. Kravene vil 
da legge seg tilbake til Nye poster klare for purring/inkasso.  
 
Etter at disse tre stegene er gjennomført er postene sendt over til Visma Collectors.  

4. Fane Poster som ikke kan behandles 
Den siste fanen i purreforslaget er Poster som ikke kan behandles. Under denne fanen har du 
oversikt over alle åpne fakturaer som ikke kommer opp i fanen Nye poster klare for 
Purring/Inkasso. Det står også spesifisert hvorfor de ikke er med på purreforslaget. Hvis det er noen 
fakturaer som du ønsker å purre, men du ikke finner under riktig fane kan du sjekke her for å se 
grunnen til dette.    
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Oppfølging av krav som er oversendt til Visma Collectors 
 
Du finner kravene som er sendt over under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect. 
Etter oversending får faktura info i feltene Status innfordring og Sendt til innfordring.  
 
Når Visma Collectors har mottatt filen og sendt ut første brev sender vi returdata tilbake inn i Visma 
Business. Dere vil da motta  Saksnr. Innfordr., Ant.purr. og Purret pr. Dato.  
 
Slik ser posten ut etter overføring:  
 

 
 
 
Slik ser posten ut etter at Visma Collectors har sendt ut første brev:  
 

 
 
Se dokument Visma Business AutoCollect 3.3.3 - Daglig bruk av tjenesten og FAQ for videre 
beskrivelse av daglig bruk.  
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Kontaktinformasjon 
 

Purresaker (status P) og kundesupport:  
Kundesupport.collectors@visma.com 
815 51 845 
 

Inkassosaker (status I):  
Saksbehandler på inkasso    

 

mailto:Kundesupport.collectors@visma.com

