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Fanene i Visma Business AutoCollect 

1. Aktive faktura til innfordring via AutoCollect 

 
 
Her ligger alle fakturaene som er aktive til innfordring hos Visma Collectors. Det er i denne fanen du 
setter purrestopp på fakturaer ved å dobbeltklikke på P og velge PS fra dialogboksen som kommer 
opp.  
 
OBS! Viktig at statusendringer ikke skrives inn, men at du dobbeltklikker og velger fra alternativene i 
dialogboksen. 

2. Oversikt alle tilgjengelige faktura oversendt til AutoCollect 

 
 
Her ligger alle fakturaer som er sendt til AutoCollect fra dere startet med tjenesten. Dette kan være 
åpne fakturaer, betalte, stoppede osv. Denne fanen brukes kun som et historikkfelt.  
 

3. Purre- og inkassostopp 

 
 
Her ligger alle fakturaer som er stoppet ved å sette PS eller IS . 
Hvis du har  Inkassoliste uten automatikk vil du også finne poster som er klare til inkasso under 
denne fanen. Postene som er klare til inkasso vil ha status PAI.  
Endre fra PAI til PAO hvis fakturaen skal overføres til inkasso.  
Endre fra PAI til PS hvis fakturaen skal stoppes.  

4. Overskredet midlertidig stopp 

 
 
Her ligger alle  fakturaer som er stoppet ved å sette PS eller IS og har lagt inn en dato under 
Midlertidig stoppdato  som er overskredet. Fakturaene starter ikke opp av seg selv når denne 
datoen har kommet, men du har mulighet til å ha en ekstra kontroll under denne fanen.    
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5. Innbetalinger 

 
 
Under denne fanen vil du se alle oppdaterte innbetalinger som har gått via Visma Business 
AutoCollect, både på purrenivå og på inkassonivå.  
 

6. Oppsett AutoCollect 

 
 
Under denne fanen vil du finne engangs-oppsettet som blir gjort i forbindelse med oppstart av 
Visma Business AutoCollect. Se  Visma Business AutoCollect 3.3.3 - Opprette avtale på klient for 
mer informasjon.  
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Statuser i Visma Business AutoCollect 
 
P = Puring 
I  = Inkasso 
PS = Purrestopp 
IS = Inkassostopp 
PSO = Purrestopp opphevet 
ISO = Inkassostopp opphevet 
 
Hvis du har inkassoliste uten automatikk vil du også ha disse:  
 
PAI = Purring avventer inkasso  
PAO = Purring avventer opphevet 
 
Fakturaen vil ligge med status PAI når den er klar for inkasso, under fanen Purre- og inkassostopp 
eller Overskredet midlertidig stopp. Du velger da mellom to statuser når du dobbeltklikker og får 
opp dialogboksen. Velg PAO hvis fakturaen skal overføres til inkasso, velg PS hvis fakturaen skal 
stoppes.  
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Felter i kundereskontro som blir brukt av Visma Business AutoCollect 
 
Visma Business AutoCollect benytter i alt fem felt i kundereskontroen i Visma Business.  
Disse feltene kan  ikke være i bruk av andre system eller på en annen måte være i bruk på de 
klienter som benytter Visma Business AutoCollect.  
 
Disse feltene kan hentes opp dersom dere foretrekker å arbeide med åpen post-liste i andre Visma 
Business-vindu.  
 
Eksternreferanse 1  = Saksnummer innfordring  
 
Eksternreferanse 2  = Status innfordring 
 
Eksternreferanse 3 = Midlertidig stoppbeskrivelse 
 
Dato 1 = Sendt til innfordring 
 
Dato 2 = Midlertidig stoppdato 
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Føring av innbetalinger på faktura sendt via Visma Business AutoCollect 

Innbetaling med KID 
Innbetalingen blir ført automatisk mot riktige kontoer og Visma Collectors får beskjed om denne.  
Innbetaling uten KID 
Hent opp motref ., legg inn fakturanummer her før bunten blir oppdatert. Motref. Fungerer som KID; 
Innbetalingen blir ført automatisk mot riktige kontoer og Visma Collectors får beskjed.  

Innbetaling av rentenota 
Hent opp motref . og legg inn fakturanummer til originalfaktura før bunten oppdateres. AutoCollect 
vil fange opp at faktura er fullt oppgjort og fordele beløpet mot rente- og gebyrkonto. Visma 
Collectors vil også få beskjed om at rentenota er oppgjort hvis det gjøre på denne måten, og ikke 
føres direkte mot rente- og gebyrkonto.  

Innbetaling av flere fakturaer i samme betaling, uten KID 
Hent opp motref ., og legg inn en linje for hver faktura med referanse til originalfaktura. Føres slik;  
Debet  - Full innbetaling  
Kredit - Kunde med motref faktura 1 
Kredit - Kunde med motref faktura 2 
Kredit - Kunde med motref faktura 3 
 

Bilagsregistrering “Flere Motref” 
Bilagsregistrering. “Flere Motref” støttes dessverre ikke av AutoCollect, og kan dermed ikke benyttes 
dersom et eller flere av kravene er sendt til AutoCollect. 

 
 

Innbetaling eller kreditering som ikke er matchet i reskontro 
Det er mulig å benytte behandlingsmenyen for å matche post-mot-post i slike tilfeller.  
 

Slik kan du se at innbetalingen er fanget opp av AutoCollect 
Når bunten oppdateres vil den få teksten …… - AutoCollect, slik;  

 
 
Innbetalte renter og gebyr splittes og føres mot rente- og gebyrinntekter. 
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AutoCollect med Visma.net AutoPay (AutoPay4) 
 
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 at slike hendelser ikke vil bli rapportert til Visma Collectors.  
 
Dette er nå 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 med 
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 da starte å 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 med 
differanse.   
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Endre status fra P til PS - Stoppe oppfølging av faktura hos Visma Collectors 
 

Stoppe faktura når kunden ikke har mottatt faktura 
Her kan det gjøres på to forskjellige måter;  

1. Send ut faktura til kunden og endre til nytt forfall på fakturaen som ligger til innfordring hos 
Visma Collectors. Dobbeltklikk på forfallsdatoen og velg ny fra kalenderen. Visma Collectors 
stopper oppfølgingen og fortsetter eventuelt hvis fakturaen ikke er betalt ved nytt forfall.  

2. Endre status fra P til PS , legg inn en Midlertidig stoppbeskrivelse og Midlertidig stoppdato, 
slik at du kan følge opp fakturaen igjen hvis den ikke blir betalt som avtalt ved et senere 
tidspunkt.  

Stoppe faktura ved mottak av innsigelse 
Gå under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect og endre status fra P til PS ved å 
dobbeltklikke og velge fra dialogboksen som kommer opp. Benytt også Midlertidig 
stoppbeskrivelse for begrunnelse og Midlertidig stoppdato  for ny oppfølgingsdato.  

Starte opp faktura igjen etter PS  
Gå under fanen  Purre- og inkassostopp  eller Overskredet midlertidig stopp, dobbeltklikk på PS 
og velg PSO . 
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Bilagart 198 og 199  
 
Bilagsart 198 og 199  er laget for at de ikke skal gi beskjed videre til Visma Collectors.  

● 198 benyttes på inkassooppgjør 
● 199 benyttes på tapsføringer og korrigeringer 

 
Innbetalinger med annen bilagsart enn disse fanges opp hvis retningslinjene ovenfor - Føring av 
innbetalinger på faktura sendt via Visma Business AutoCollect  er fulgt.  
 

Tapføre med bilagsart 199  
 
Bokfør den mot hovedbokskonto Tap på fordringer med bilagsart 199 - Korrigering Visma 
AutoCollect slik;  
 
Debet - Tap på fordringer, bilagsart 199 
Kredit - Kunde  
 
Visma Collectors vil ikke få beskjed om tapsføringen og opprettholder oppfølgingen på fakturaen.  

Korrigere med bilagsart 199 
 
Hvis du skal gjøre korrigeringer på poster som ikke skal rapporteres videre. Opprett ny bunt og før 
bilagene på nytt i bilagsregistreringen. Det er viktig at korrigeringen føres med bilagsart 199.  
 
Kredit - Før innbetaling/kreditering mot faktura, bruk motref til faktura 
Debet - Før faktura med motref. til innbetaling/kreditering 
 
Lagre og oppdater 
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FAQ 

Jeg finner ikke igjen fakturaen i fanen Aktive faktura til AutoCollect?  
● Faktura er betalt, kreditert eller tapsført 
● Faktura er stoppet, du finner den igjen under Purre- og inkassostopp 
● Du finner alle krav som er oversendt via AutoCollect under Oversikt alle faktura oversendt 

til AutoCollect 
 

Hvor finner jeg kopi av brevene som er sendt ut av Visma Collectors?  
Dette kan du finne i vår KreditorWeb: https://inkasso.visma.no/apticprod/client/ 
 
Hvis du mangler tilgang til kreditorweb - ta kontakt med kundesupport.collectors@visma.com , så 
ordner vi en bruker til deg.  
 

Hvor finner jeg hva som er påløpt av renter og gebyr på kravene?  
Dobbeltklikk på  Saksnr. Innfordr., du vil få opp et vindu som viser informasjon om hvor mye som er 
påløpt av renter og gebyr, samt hvilke statusendringer som er gjort på postene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://inkasso.visma.no/apticprod/client/
mailto:kundesupport.collectors@visma.com
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Hvordan endrer jeg forfall på krav som er sendt til Visma Collectors?  
1. Dobbeltklikk på forfallsdato 
2. Velg ny forfallsdato fra kalenderen som kommer opp 

 
Visma Collectors mottar beskjed om endring av forfallsdato, fakturaen settes tilbake til “start”. Hvis 
kravet fortsatt er ubetalt etter forfall + antall løpedager dere har definert vil det startes på nytt. Det 
kan ikke endres forfall på faktura som har fått status innfordring I (Faktura som ligger til inkasso).  

Hvorfor har ikke Visma Collectors fanget opp innbetaling/kreditnota som er ført? 
Hvis innbetalingen som er ført ikke har fått teksten …… - AutoCollect, er den ikke fanget opp av 
systemet. Sjekk følgende;  
 

● Er det lagt inn KID eller motref . før oppdatering av bunt?  
● Er det benyttet korrekt bilagsart ? (199 og 198 rapporteres ikke videre til Visma Collectors) 
● Hvis kreditering:  Er bilagsart 12 brukt?  

 
Hvis du fortsatt ikke ser grunnen, ta skjermbilde fra Oppdaterte bunter med følgende felter og 
send til kundesupport.collectors@visma.com:  
 

 
 

Hvorfor har ikke Visma Collectors fanget opp kreditnota som er ført? 
 
Kreditnota som registreres via ordrebehandlingsmodul i Visma Business fanges ikke opp av 
AutoCollect. 
Vises med tekst Ordrebehandling  - feks. i fane Oppdaterte Bunter / Journal 
 

 

Hvordan kommer inkassooppgjøret over?  
 
Det er tre ting som skjer når Visma Collectors mottar oppgjør på inkassosak:  

1. Visma Collectors  genererer fil til Visma Business, denne har bilagsserie 198, Opprinnelse 28  
2. Visma Collectors utbetaler beløpet til klient, merker Samlebilag dato xx.xx.xxxx 
3. E-post med remitteringsbilag sendes til klient/regnskapsfører 

 

mailto:kundesupport.collectors@visma.com
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Slik ser oppgjørsfilen ut: 
 

 
 
 
Slik ser remitteringsbilaget ut:  
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Hvordan besvares inkassolisten?  
 
Inkassoliste med automatikk 

● Gå under fanen Aktive faktura til innfordring via AutoCollect 
● Stopp poster som ikke skal over til inkasso ved å dobbeltklikke på status innfordring og 

endre fra P til PS 
 
Inkassoliste uten automatikk 

● Gå under fanen Purre- og inkassostopp  eller Overskredet midlertidig stopp.  
● Alle poster som er klare til inkasso ligger med status innfordring PAI  
● Endre fra  PAI til PAO  = Overføre post til inkasso 
● Endre fra PAI til PS  = Stoppe faktura  

 
For mer informasjon, se Visma Business AutoCollect 3.3.3 - Opprette avtale på klient. 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon 
 

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

Inkassosaker (status I):  
Saksbehandler på inkasso  

 

mailto:Kundesupport.collectors@visma.com

