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1. Forutsetning for å komme i gang med Visma Global AutoCollect 

1. Oppgrader til nyeste versjon av Visma Global 
Dette er en forutsetning for å komme i gang med tjenesten. Visma Global AutoCollect støttes kun 
hvis klienten har oppgradert til Visma Global versjon 14 

2. Gjelder for klienter med føringsvaluta i norske kroner 
Per i dag støttes ikke Visma Global AutoCollect fakturaer i utenlandsk valuta, kun krav i norsk 

valuta.  
Purre - og Inkassooppgjør fra Visma Financial Solutions er i norske kroner. 

3. Firmainnstillinger 
Verktøy → Firmainnstillinger →  Økonomi . Sett “Eldste fakturanummer” som standard 
kjederegel. Dette da det er kjedehode som får rest ved en eventuell delbetaling, og det er viktig at 
det kommer riktig restbeløp på den faktura som er sendt. 
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2. Registrer avtale med AutoCollect  
 
Du registrerer avtale på klienter under Verktøy → Visma.net innstillinger →  AutoCollect → Ny 
kreditor .   

 

Informasjon fra firmainnstillinger hentes automatisk opp i dette vinduet.  
NB! Orgnummer og bankkonto bør ha følgende oppsett; tall uten mellomrom og bokstaver; 
Orgnr. :999888777 og  Bankkonto: 12340567890 
 

 

Bare Inkasso: Sett hake her dersom dere sender gyldig  inkassovarsel selv.  
OBS! Dersom klienten kun skal ha inkasso via Visma AutoCollect 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. 
 
Kontaktopplysninger: Hent opp den som skal gjøre jobben i Global, vedkommende vil også motta 
velkomstmail fra Visma Financial Solutions.  
 

 

mailto:support.vfs.no@visma.com
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Regnskapsfører opplysninger: Hent opp informasjon på klient eller regnskapsfører her. 
 
AutoCollect kreditor id.: Organisasjonsnummer 
 
AutoCollect-passord: Lag deg et passord for tjenesten 
 

3. Velkomstmail  
 
Visma Financial Solutions sender ut en velkomstmail som inneholder brukernavn og passord. Dette 
bruker du for å aktivere Visma Global AutoCollect.  

 

4. Aktiver Autocollect i Global 
 
Du aktiverer tjenesten under Verktøy →  Visma.net innstillinger → AutoCollect  
 
Under AutoCollect innstillinger legger du inn:  
KreditorID : Organisasjonsnummer 
Brukernavn og passord: Fra velkomstmail 
 

 
 
Trykk lagre . Trykk på  Test forbindelse  for å sjekke at det er kommunikasjon mellom Visma Global 
og AutoCollect. Hvis koblingen er ok kommer Login AutoCollect ok.  
NB! Det er svært viktig at dere ikke fjerner eller endrer dette oppsettet, da det vil ødelegge 
koblingen med AutoCollect. 
 
5. Dump - filer som sendes til og mottas fra Visma 

 
Legg til område for dump av fil. Nyttig for å kunne  sjekket filer som sendes til og mottas fra Visma 
AutoCollect. AutoCollect blir logget i en fil ved navn; 
AutoCollect-<årstall>-<firmanavn>.log  
Filen finner du som regel her;  
C:\ProgramData\Visma\Global\CompanyData\Firmanavn\Log 
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6. Signer Avtale med Visma Financial Solutions AS 
 
Hvis avtale med Visma Financial Solutions AS ikke allerede er signert gjøres dette nå.  
 
7. Sett inkassoprofil 

 
Inkassoprofilen finner du på Grunndata →  Vedlikehold registre → Kunde →   Inkassoprofil.  
Trykk F12 for å få opp de inkassoprofilene som allerede er laget og velg en av disse. 
  
Når du har valgt inkassoprofil er det viktig at denne legges på kundekortet for de kunder dette skal 
gjelde. 
Gå på Grunndata - Vedlikehold registre- Kunde - trykk på knappen “Skift til tabell”, hent frem feltet 
“Inkassoprofil”. Endre den første til verdien du ønsker. Høyreklikk og velg “Sett alle linjene i 
tabellen til verdien for aktuell linje/kolonne”. 
 

 
 
AutoCollect har tre alternativer for inkassoprofil:  
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1. Klient purrer ikke selv, Visma AutoCollect sender inkassovarsel som første purring 
 

 
Antall betalingsvarsler:  1 
Ant. dager etter forfall før 1. bet.varsel: 14 
Inkassobehandling: Ved første purring 

2. Klient purrer selv først, Visma AutoCollect sender deretter inkassovarsel 
 

 
Antall betalingsvarsler: 1 mer enn klienten selv skal sende 
Ant. dager etter forfall før 1. Bet.varsel: 14  
Inkassobehandling: Ved siste purring 
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3. Klient sender inkassovarsel selv, Visma AutoCollect tar over ved inkasso 
 

 
 
Antall betalingsvarsler: Antall purringer de sender før inkassovarsel = 1 
Ant. dager etter forfall før 1. Bet.varsel: 14 
Gebyr på betalingsvarsel / inkassovarsel: Her kan det settes maksimalt 70 kr.  
Inkassobehandling: Etter inkassovarsel  

  I eksempelet over sender klienten et betalingsvarsel 14 dager etter forfall og deretter et 
  Inkassovarsel. Det legges på purregebyr på begge varslene på kr 70,-. 
 
8. Opprett hovedbokskontoer for purre- og inkassooppgjør 

1. Innbetaling hovedstol 
Først opprettes en kunde i Visma Global som oppgjøret fra AutoCollect skal gå mot.  
Opprett en kunde her; Grunndata →  Vedlikehold registre  → Kunde. Kunden skal hete  Visma 
AutoCollect. Det er viktig at det ikke ligger inkassoprofil på denne kunden. 
 
Saldo på denne kunden vil gå i null ved innbetaling fra Visma AutoCollect.  
Dette kan være via OCR i Autopay. Dere kan alternativt sette hovedbok for bank, slik at oppgjøret 
føres rett mot bank istedet. 
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2. Rente- og gebyrinntekter 
Grunndata →  Vedlikehold registre  → Hovedbok 
Opprett en Rente-og Gebyrinntektskonto, feks. 8050. Fylles ut med konto for renteinntekt. 
Eventuelle renter og purregebyr fra inkasso som tilkommer klienten vil bli ført på denne kontoen.  

 
 

3. Inkassokostnader  
Opprett en Inkassokostnadskonto, feks. 7200. Fylles ut med en utgiftskonto.  Provisjonen som 
AutoCollect beholder, samt grunnlag for fradragsberettiget mva fra inkasso føres på denne 
kontoen.  
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9. Innstillinger Inkasso 
Hovedbokskontoene som ble opprettet under punkt 8, samt bilagsart for hovedstol og krediteringer 
må legges opp i innstillingene for inkasso.  
Gå til Rutiner →  Inkasso →  Trykk på knappen Innstillinger 

 
Registrert ID fra AutoCollect vises i Kundenr i inkassobyrå.  
I Inkassobyrå skal det stå  Visma AutoCollect.  
 
Legg inn Hovedbokskontoer og bilagsart for hovedstol og bilagsart for krediteringer. 
 

 

Hovedbokskontoer - Hovedstol 
Når man benytter Visma AutoCollect som inkassobyrå, vil oppgjøret i utgangspunktet føres på en 
kundekonto. Det anbefales derfor at du oppretter en ny kundekonto som du kaller "Visma 
AutoCollect". Denne kunden registrerer du her i stedet for en hovedbokskonto. Når oppgjøret 
kommer inn på konto, føres det mot denne kontoen som da skal gå i null. Man kan også sette 
hovedbokskonto for bank her slik at oppgjøres føres rett mot bank. 
   

Bilagsarter (Import) - Hovedstol 
Når man benytter Visma AutoCollect som inkassobyrå, vil denne bilagsarten bli brukt på hele bilaget 
når du leser inn oppgjørsbunter. Sjekk at bilagsnummerserie for bilagsarten finnes. 
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 Bilagsart (Kreditføringer) - Kreditføringer 
Når man benytter Visma AutoCollect som inkassobyrå, vil bruk av denne bilagsarten (eller bilagsart 
10013 fra fakturarutinen) medføre at ved oppdatering av bunten sendes en melding til Visma 
AutoCollect om at det er foretatt en føring av en kreditnota hvis kreditnotaen er kjedet mot en 
faktura som allerede er sendt til inkasso. 

  

10. Oppstartsmøte 
 
Du blir kontaktet av Visma Financial Solutions for oppstartsmøte.  
I oppstartsmøte blir det gjennomgått oppsett, daglig bruk og rutiner.  
Fint om du har poster klare for oversendelse til Visma AutoCollect. 
 
11. Sett opp Satsvise rutiner 

Sett opp satsvis rutine for å oppdatere status fra AutoCollect og for å lage oppgjørsbunt i Global. 
Verktøy → Administrator rutiner →  System → Satsvise rutiner tidsstyrt  → Regnskap. 

 
 
 
 
Oppdater status fra AutoCollect: 
Saksnummer og status oppdateres i Global 
Lag oppgjørsbunt fra AutoCollect: Purre- og 
inkassooppgjørsbunt legger seg i Journaler 
for oppdatering. 
 
 
 
 
 
 

Dersom du ikke har satt opp Satsvise rutiner må du fortløpende/daglig trykke på knappen 
“Oppdater fra AutoCollect” for at Autocollect skal fungere som tenkt. 
Trykk på denne for å synkronisere returdata fra Visma AutoCollect. Ved synkronisering blir statuser, 
inkassobyrå saksnummer, purre- og inkassooppgjør oppdatert i Visma Global.  
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12. Hjelp - F1 - Inkasso via Visma AutoCollect 
 

 
 
13. Support 
 
For spørsmål som gjelder Visma Global ta kontakt med; 
Din Visma Partner https://www.visma.no/erp/finn-din-partner/  
 
Ved spørsmål om AutoCollect eller oppstartsmøte, ta kontakt med;  

  Visma Financial Solutions AS: support.vfs.no@visma.com  eller tlf. 815 51 845 
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