
Aktivere master data Masterdata 

 

 er grunndata fra ERP (i vårt tilfelle Visma Business) som benyttes i tilhørende Visma.net tjenester for 

å kunne mota, behandle og bokføre faktura, reiseregninger og andre bilag i økonomisystemet.  

Det er da viktig at man ikke synkroniserer mer data enn strengt tatt nødvendig til Visma.net.  

 

Eksempel på masterdata som det ofte ikke er nødvendig å synkronisere kan være kontaktpersoner 

knyttet til kunder og leverandører. Dersom disse dataene ikke benyttes i noen Visma.net tjenester er 

det helt unødvendig og ressurskrevende å synkronisere dem. Et annet eksempel kan være 

ansvarsenheter som er brukt til andre formål enn å være kostnadsbærere. I noen tilfeller kan derfor 

det finnes 100.000-vis av av rader i en ansvarsenhet som det aldri vil være relevant for f.eks. 

Approval eller Expence.  

Det er derfor viktig at du er bevisst på dette før du aktiverer master data på større klienter.  

Dobbeltklikk derfor i feltet «Unnta fra Master Data Management» nedenfor: 

 

 

  



Du får da opp følgende dialog-vindu. Normal avhuking kan se ut som følger: 

 

 

 

Aktivere AutoInvoice 

 

Aktiveringen av AutoInvoice er en viktig forutsetning for effektiv fakturaflyt både for utgående og 

inngående faktura.  

 Send alle utgående faktura produsert i et Visma fakturasystem til AutoInvoice. Dette er den 

raskeste, mest automatiserte, rimeligste og tryggeste måten å sende kundefaktura på.  

 La alle inngående faktura gå via AutoInvoice enten fakturaene kommer på  

o EHF  

o E-post 

 o Papir  

  



I bildet nedenfor har vi samlet alle felt som må være riktig utfylt forut for aktiveringen og vi har også 

satt fokus på viktige parameter når AutoInvoice tas i bruk. Kontroller derfor innholdet i dette bildet 

og eventuelt fyll inn manglende informasjon før du trykker på knappen «Aktiver AutoInvoice». 

 

 

  



Aktivere AutoPay 

Her er det kun Visma.net AutoPay som omhandles. AutoPay som tjeneste kan aktiveres i Visma.net 

fra dette vinduet med mindre det allerede er gjort ved opprettelsen av klienten i Visma Business 

 

  



Skjermbildet er delt i fire ulike deler:  

1. Aktivering av AutoPay. Her viser vi nødvendige grunndata som må være riktig registrert før 

aktivering kan gjøres. Når det er kontrollert og funnet riktig trykker du på knappen «Aktiver 

AutoPay» dersom det ikke allerede er gjort på aktuell klient. 

 

2. . Registrering av utbetalingsinformasjon på ønskede bankkontoer. Her registreres all 

nødvendig informasjon knyttet til de bankkontoer som det skal utbetales fra. Være 

oppmerksom på at gyldig utbetalingsavtale med bank må være på plass i AutoPay før 

utbetaling kan startes. Automatisering av denne prosessen er nå godt i gang der DNB er først 

ute med en tett integrasjon mot AutoPay. 

 

3. Innbetalingsdefinisjon Dersom avtale om innbetaling er etablert med banen må denne 

informasjonen registreres også i Visma Business slik at mottatte innbetalinger fra bank kan 

håndteres og bokføres på riktig måte i Visma Business. 

 

4. Definisjon av factoring. Her registreres nødvendig informasjon som skal skrives ut på 

klientens utgående faktura generert i Visma Business dersom bedriften benytter seg av 

factoring. 

 

  



Aktivere AutoReport 

Det finnes ingen spesiell aktiveringsprosess for AutoReport så lenge Visma.net er aktivert på klienten. 

Det finnes allikevel et parameter som må settes for at MVA-meldingen kan sendes via AutoReport til 

Altinn. I bedriftsopplysninger finnes det et felt som heter «AutoReport behandling» som vist 

nedenfor 

 

 

 

Når du dobbeltklikker i dette feltet vil følgende dialog-vindu dukke opp: 

 

 

Ved å hake av for «Send til AutoReport» vil Visma Business aktivere forbindelsen til Autoreport når 

Visma.net er aktivert. Vi vil anbefale at alle tre valgene aktiveres samtidig. Det betyr at du også vil 

motta betalingsinformasjon fra Skatteetaten på det MVA-beløp som skal betales. Dermed kan Visma 

Business automatisk bokføre dette som en «inngående faktura» med riktig KID, riktig beløp og riktig 

forfallsdato. Fakturabunten blir automatisk oppdatert dersom også den avkryssingen gjøres. Dermed 

kan også betalingen av MVA skje helt automatisk via AutoPay uten manuell behandling noe sted. 



Merk! Det er da viktig å merke seg at feltet «Leverandørnummer avgifts oppgjør» må være utfylt 

med riktig leverandørnummer for at denne funksjonen skal kunne benyttes. 

 

 

  



Aktivere Visma Document Center 

 

Det er gjort viktige forbedringer rundt dette i Visma Document Center 15.01.0 som det er viktig at 

man kjenner til og drar nytte av. Forutsetningen for dette er at VUD – Visma User Directory – blir 

aktivert.  

Alle standard «ansatte» (altså byråets ansatte som skal ha tilgang til Visma Document Center på 

aktuell klient) kan nå legges inn i de ulike mal-klientene i Visma Business. Disse «ansatte» vil da bli 

kopiert inn automatisk til den nyopprettede klienten og dermed også automatisk tilgjengelig for 

Document Center uten manuell kopiering.  

De reelle ansatte hos klienten som skal kunne godkjenne faktura i Visma Approval må deretter legges 

inn manuelt i Visma Business. På grunn av at VUD nå skal være aktivert vil de ansatte automatisk 

også bli tilgjengelig i Visma Document Center uten manuell innkopiering.  

Les for øvrig release notes for Visma Document Center 15.01.0 for mer informasjon.  

Program-navn for dokumentviser og sti til dokumentlagring:  

Vær oppmerksom på at program-navn for dokumentviser i Visma Business og sti til dataområde der 

dokumentene lagres må være registret i tabellen «Programmer» øverst til høyre i vinduet ovenfor. 

Det skal kun finnes en rad knyttet til dette programmet i programtabellen – uavhengig av antall 

klienter. Aktivering av Automasjonsprosessen i Visma Document Center:  

Vær oppmerksom på de ulike parameter som må settes i Visma Document Center ved aktivering av 

den såkalte «Automasjonsprosessen». Ved å legge opp ulike malfirma med ønskede parameter i 

Visma Document Center kan dette også automatiseres i Visma Document Center. 

 

Andre oppsett i Visma Business  

Under denne fanen har vi samlet viktige parameter for ulike prosesser i hver sine underfaner. Dette 

for å forenkle aktiveringen av prosesser og funksjoner ved å samle parametersettingen ett sted. 

Foreløpig er følgende funksjoner tatt med:  

 Aktivering og deaktivering av ansvarsenheter  

 Aktivering av Automasjonsprosessen 

  Aktivering av Visma Business bankavstemming 

 

 


