
Oppsett - visma.net AutoPay 

I visma.net

Gå til AutoPay - Administrasjon,

og velg aktuell bankavtale.

På bankavtalen, under fane “Velg tjenester” 

påse at det er krysset av for “Elektronisk 

kontoutskrift”



Oppsett visma.net AutoPay

Er du kunde av DnB kan 

aktiveringen skje direkte i 

nettbanken som igjen 

automatisk oppdaterer 

avtalebildet i Visma.net 

AutoPay.



Oppsett visma.net AutoPay

Når “Kontoutskrift” er aktivert, vil Visma.net AutoPay løpende oppdatere 

Visma Business med kontoutskriftstransaksjoner.



Oppsett AutoPay i Visma Business

Tabell “Bankpartner”

Kolonne “EBF-behandling”

Du må krysse av for «Oppdater 

hovedbokstransakjsoner med 

avstemmingsbeløp».



Oppsett AutoPay i Visma Business

Hvorfor må vi aktivere avkrysning «Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp»?

Etter at dette krysset er aktivert, vil Visma Business oppdatere kolonner “Avstemming restbeløp” 

og “Avstemming restbeløp i valuta” på alle transaksjoner postert mot den aktuelle HB-kontoen.



Bilagsarter for bokføring av renter og gebyrer

Fyll ut ønsket Debet og Kredit konto



Bilagsserie for bokføring av renter og gebyrer



Før bankavstemming

Utgangspunktet før første avstemming må bygges manuelt.

Hadde du åpne poster i regnskapet og/eller i kontoutskriften må disse tas 

med inn i oppstarten av bankavstemming.



Før bankavstemming



Før bankavstemming

Du kan bruke behandling 

“Deaktiver avstemming” dersom du 

ønsker å ta bort transaksjonen fra 

avstemming. 

Har du ved feiltakelse deaktivert 

for mange transaksjoner kan den 

hentes tilbake til 

avstemmingsoversikten via 

behandling “Aktiver avstemming”.



Før bankavstemming

Du kan også aktivere og 

deaktivere transaksjoner på 

kontoutskriftsiden. 



Før bankavstemming



Automatisk bankavstemming

Tabellen “Bankpartner”, behandling “Automatisk avstemming”



Automatisk bankavstemming

Regler og algoritmer for matching:

● “En til en”

● “En til flere”

● Samme dato og samme beløp

● Dato +/-1 og samme beløp

● Bankreferanse (fra versjon 15 av Visma Business)



Manuell bankavstemming

Marker relevante transaksjoner under Hovedbok og under Kontoutskrift og 

velg behandling “Manuell matching”



Oversikt over avstemte transaksjoner



Oversikt over avstemte transaksjoner



Oppheve avstemming



Bokføring av renter og gebyrer



Bokføring av renter og gebyrer

Bokførte renter og gebyrer vil vises under “Ikke avstemte 

hovedbokstransaksjoner”



Godkjenning av bankavstemming

Fra tabellen “Bankpartner”



Godkjenning av bankavstemming



Godkjenning av bankavstemming



Godkjenning av bankavstemming

Skriv ut “Bankavstemmmingsrapport” for å godkjenne avstemming.

Prosessen merker alle avstemte transaksjoner i hovedbok og i kontoutskrift 

bank som «Godkjent» og som i tillegg genererer en egen rad i tabellen 

«Godkjente avstemminger». Samtidig produseres det et dokument i PDF 

som dokumenterer avstemmingen.



Godkjenning av bankavstemming



Utskrift eller visning av avstemmingsdokumenter


