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Supportpanel 

Visma.net har en egen side for registrering av supporthenvendelser. 

Klikk på spørsmålstegnet og følgende bilde dukker opp: 

Klikk på Henvendelser for å registrere sak eller kontaktinformasjon for å finne informasjon om din 
partner. Under Henvendelser vil du også finne tidligere saker. 
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Grunnforståelse av Visma.net Financials oppbygning (moduler) 

Financials er inndelt i moduler: 
Hovedbok 
Leverandørreskontro 
Kundereskontro 
Bankstyring 
Periodisering 
Avgifter 
Valutabehandling 

Ved registrering av data er det viktig at riktig modul benyttes til formålet med registreringen. 

Hovedbok: 
Her føres enkle føringer mellom balansekontoer og resultatkontoer uten mva. Det er mulig å føre 
med mva også, men anbefales ikke. Se Visma Community for veiledning ved føring av mva i 
hovedbok.  Hvis man har en utgående faktura man ønsker å bokføre, som er produsert i et annet 
fakturaprogram, skal dette gjøres i Kundereskontro.  

Leverandørreskontro: 
Her føres inngående fakturaer og kreditnotaer. 
Manuelle betalinger til leverandør. 

Kundereskontro: 
Her føres utgående fakturaer og kreditnotaer. 
Manuelle betalinger fra kunder. 

Bankstyring 
Her føres bilag som ikke skal reskontroføres. Både bank og kasse. Modulen håndterer også mva. 

Periodisering 
Her gjøres oppsett og føring av periodisering 

Avgifter 
Her klargjøres og sendes MVA oppgave til Altinn 

Valutabehandling 
Her gjøres oppsett for Valuta 
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Hovedbok 

Føring av bilag uten MVA 
Hovedbok->Transaksjoner->Hovedbokstransaksjoner 

o Velg dato/periode.
o Velg eventuelt Bilagsart (det er for nummerserie på bilaget, om det ikke

velges blir buntnr og bilagsnummer likt.)
o Poster og konter bilaget med beskrivelse.
o Bruk «drag and drop» for å legge inn et skannet dokument på bilaget.
o Oppdater

Føring av bilag med MVA 
Hovedbok->Transaksjoner->Hovedbokstransaksjoner 

o Hak av for «Opprett mva.-transaksjoner».
o På kontoen som skal føres med MVA legg på Avgiftskode.
o Registrer deretter en linje mot MVA konto og velg Avgiftsnr.

Viktig å få med at du må føre alle posteringene etter nettoprinsippet og MVA 
konto. 

I eksempelet har vi ført 500 kr kredit konto 1390, debet 6800 kr 400 og 
inngående MVA (2711) 100 kr. 
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Hvordan vedlikeholde kontoplan 

Her ligger standard kontoplan valgt ved oppstart. Den kan endres og 
vedlikeholdes etter ønske. 

Hovedbok->Registre->Kontoplan 

o Opprett ny konto ved å trykke på
o Alle konto MÅ ha Kontogruppe for at rapportene skal bli riktige.
o Ett tips her er å benytte samme informasjon på en konto som ligger i

samme kontonummer serie.
o Endre beskrivelse ved å bare skrive ny tekst.
o Endre kontonummer, ved å skrive over nummeret og svare ja på å

endre nøkkelverdi.
o Fjern hake for Aktiv for å ikke få kontoen frem i søk i

registreringsbilder.
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o Avgiftskode er kun aktuelt ved registrering av rene hovedboksposter.
o Søk i kontoplan i feltet øverst til høyre i bildet, her kan du starte å

skrive nummer eller navn. Bruk underscore som jokertegn for å få
frem konto som starter med. (Eksempel 3___ for å se alle konto
innenfor 3000-serien)

NB! Enkelte kontoer er styrt i ulike moduler i systemet, vær derfor 
oppmerksom på at ikke alle kontoer kan endres uten at diverse oppsett 
også må endres. Anbefaler sterkt at MVA (2700 - 2740) kontoene ikke 
endres. 
Ut over dette kan man legge til kontoer og fjerne Aktiv for de man ikke trenger å bruke. Man kan 
også endre beskrivelse, kontogruppe og selve kontonummeret uten problem. 

Kundereskontro 

Hvordan opprette / vedlikeholde Kunder 
Kundereskontro->Registre->Kunder 

o Trykk på  for å få tildelt neste ledige kundenummer (forutsatt 
systemet er satt opp med automatisk tildeling av kundenummer). 
Kundenummeret kommer frem når du lagrer den nye kunden. Inntil da 
står det <NY> i kundenummer feltet. 

o Søk etter kunder ved å trykke på forstørrelsesglasset.
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o Alle felter merket * må fylles ut.

o Avslutt med  i venstre hjørnet. (Noen nettlesere støtter også 
CTRL+S som hurtigtast). 

Faktureringsinnstillinger /Hovedbokskontoer 
I disse fanene bestemmer du hvordan en kunde skal motta fakturaen samt 
hvilken kundefordringskonto som skal oppdateres. 
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o Feltene blir fylt ut automatisk iht. kundeprofilen du har valgt. Se neste 
kapittel om hvordan du kan opprette / endre kundeprofiler for å lette 
nyregistrering av kunder. 

OBS: IKKE ENDRE HOVEDBOKSKONTO-KUNDER NÅR KUNDEN HAR EN ÅPEN 
SALDO. Dette vil medføre avvik mellom hovedbokskonto og åpne poster. 
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Utskrifts- og e-postinnstillinger 
Utskrifts- og e-postinnstillinger finner du under fanen Faktureringsinnstillinger. 
Her kan du blant annet velge hvordan kunden skal motta en faktura.  

o Skriv ut fakturaer - vil si at man ønsker å skrive fakturaer til en skriver.
o Send fakturaer til Autoinvoice - sender fakturaen til autoinvoice som en

elektronisk faktura.
o Send fakturaer via epost - blir fakturaen sendt pr epost.

NB! Ha kun en av hakene på når det gjelder hvordan fakturaen sendes. 

Kundeprofil 
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Kundereskontro->Innstillinger->Kundeprofiler 

Kundeprofil brukes ved oppretting av nye kunder, standard vil ny kunde få 
kundeprofil 1. Kan endres etter at kunden er opprettet. 
Standard ligger kundeprofil 1,2 og 3. 

o Du kan her legge inn ønskede verdier som skal være standard for aktuell
kunde. Eksempelvis betalingsbetingelser, utskrifts-/epost innstilling,
avgiftssone, salgskonto etc.

o Du kan opprette nye profiler. Dette er praktisk når man har ulike typer
kundegrupper som krever ulike oppsett, samt for sortering.
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Hvordan opprette / vedlikeholde vare 
Kundereskontro->Registre->Ikke lagerførte varer 

o Trykk på plusstegnet for å opprette ny vare.
o Legg inn ønsket varenummer, unntatt varenr. 1 - 5 som er reservert i

systemet, disse må ikke slettes.
o Legg inn beskrivelse (varenavn)
o Velg Vareprofil (1 for høy sats, 2 for mellomsats, 3 for lav sats og 4 for

avgifts fritt)
Da fylles nødvendige felt ut. 

Definer salgskonto og kostnadsbærer 
o Arkfane «Hovedbokskontoer»
o Legg inn aktuell Salgskonto, Salgskonto ikke avgiftspliktig og eventuelt

Kost.b.salg.
(Alle andre kontoer, brukes til logistikk og er ikke aktuelle i Finans.) 
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Pris på varen (valgfritt) 
o Arkfane «Informasjon om pris/kostnad»
o Legg inn prisen i feltet Standardpris
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Hvordan føre ett utgående bilag (Faktura) 

Kundereskontro->Transaksjoner->Faktura 

Registrere faktura 
o Trykk på plusstegnet for å opprette ny faktura.
o Søk opp kunden. (Start med å skrive direkte i kundenr.-feltet.)
o Legg inn Dato.
o Legg eventuelt inn i Kundens ref. og Fakturatekst. Disse feltene blir med

på fakturaen i headingen.

o Klikk  under Dokumentlinjer, for å lage en fakturalinje. 
o Du kan velge å føre med varenummer eller taste varetekst direkte. Antall,

pris, kontonummer, avgiftskode og kostnadsbærer må da være fylt ut.
o Klikk Lagre, den får da fakturanummer.
o Du har nå mulighet til å kjøre Forhåndsvisning av fakturaen, under

knappen Rapporter | Forhåndsvis faktura/kreditnota.
o Du kan også oppdatere den direkte i regnskapet med oppdater.

Registrere kreditnota 
Kundereskontro->Transaksjoner->Faktura 

Når en kreditnota skal registreres anbefales det sterkt at kreditnotaen alltid går 
mot en faktura. Deretter opprettes en ny korrekt faktura til kunden.  

o Du får opp oversikt over alle fakturaer. Velg faktura som skal krediteres,
eller evt. bruk søkefeltet for å finne fakturaen.
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o Når fakturaen er valgt velger du «Reverser og bruk på nota» fra 
behandlinger-menyen. 

 

 
 
Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura 
og kreditnota settes til Avsluttet når kredinota oppdateres. 
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Skrive ut/sende faktura og kreditnota 
Kundereskontro ->Behandling->Skriv ut faktura 
 
Når faktura og kreditnota er lagret og oppdatert legger de seg klare til 
sending/utskrift. I behandlingsfeltet velges forsendelsesmetode. Usendte/ikke 
utskrevne fakturaer med valgt forsendelsesmetode dukker da opp. Det er 
innstillingen på kundekortet som setter hvordan fakturaen skal sendes og kan 
ikke endres etter at faktura er oppdatert. Marker ønskede fakturaer og 
kreditnotaer og trykk behandle. Eventuelt trykk på behandle alle. Gjenta for 
neste type forsendelsesmetode dersom det benyttes flere metoder i selskapet. 
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Sende faktura via e-post. 
Skal en kunde ha sendt utgående faktura på epost settes dette opp i fanen 
"Fakturainnstillinger. Kryss av for "Send faktura via epost". Epostadressen som 
benyttes er den epostadressen som er registrert i feltet "E-post" 
 

 

Sende faktura via elektronisk med Autoinvoice. 
Skal en kunde ha sendt utgående faktura elektronisk, settes dette opp i fanen 
"Fakturainnstillinger. Kryss av for "Send faktura til Autoinvoice". Påse at 
organisasjonsnummeret til kunden er registrert i feltet MVA.reg.nr under 
Leveringsinnstillinger.  
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Hvordan motta innbetalinger fra kunder fra Autopay 
 
Overordnet for rutinen er at du fra Autopay mottar en oversikt (kontoutdrag) på 
alle innbetalinger som er registrert på en betalingskonto. Så vil Visma.net 
matche de poster som har KID eller fakturanummer og automatisk bokføre 
betalingen.  
 

Matche inngående betalinger  
Dette bør gjøres regelmessig for å få oppdatert reskontro. 
 
Bankstyring–>Transaksjoner–>Behandle inngående betalinger 
 
Anbefaler å hente inn kolonnene «Navn fra bank», «KID nummer» og 
«Fakturanr.» fra kolonnevelgeren. 
 

o Velg Betalingskonto, siste hentede betalinger kommer frem. 
o Klikk på «Automatisk avstemming»  

Alle poster som har match på KID eller fakturanr. matches automatisk. 
o Klikk «Behandle matchede linjer» og alle matchede poster oppdateres.  

o Klikk på retur-pilen , resterende poster vises og må manuelt matches. 
 

 
 
Matching resterende poster. 

o Under fliken Match med faktura, vil du finne fakturaer som har samme 
beløp. Her kan man matche ved å hake for aktuell faktura. 
 

 
 

o Under fanen «Opprett dokument». Velg om du skal matche mot 
leverandør, kunde eller betaling.  
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o Fjern først haken for «Opprett» og sett den på igjen for å postere, hvis 
haken står på. 

o Ved matching mot kunde/leverandør, søk frem aktuell forbindelse og 
match mot aktuelt dokument. 

o Ved matching mot betaling, velg posteringstype og betalingen blir 
opprettet mot konto satt på posteringstypen. Man kan opprettet 
posteringstyper og knytte disse mot de ulike betalingskontoene. Dette 
gjøres under menyen Bankstyring, (se neste punkt). 

o Hver enkelt matching, vises på hver innbetaling.  
o Når betalingene er matchet, klikk på «Behandle matchede linjer» og 

betalingene bokføres og oppdateres. 
o Ønsker man å knytte et dokument mot betalingen, klikk på bindersen 

foran banktransaksjonen og henter opp vedlegg. Her kan man bruke 
«drag and drop». 

 
 

Forespørsel 
Alt som er matchet vil du finne igjen under Bankstyring–> Forespørsler–> 

Banktransaksjonshistorikk. 

  

Manuelle innbetalinger. 
Benyttes når man skal registrere innbetaling på de innleste åpne postene fra 
annet system, samt ved manuell innbetaling i bank uten bruk av Autopay. 
 
     
Metode 1: 
Her har betalingsmetode ingen betydning. 
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Kundereskontro->Behandling->Manuelle betalinger 
 

 
 

o I feltet Betalingsdato, sett inn riktig betalingsdato på hver post. 
o Hak av for de postene som er betalt. 
o Klikk Behandle   

 
Metode 2: 
Betaling ved å matche en og en faktura. 
 
Kundereskontro->Transaksjoner-> Betalinger 
 

 
o Trykk på plusstegnet for å opprette ny betaling. 
o Søk opp kunde som har betalt. 
o Sett inn riktig dato. 
o Under fliken «Dokumenter til matching» klikk pluss, Klikk i Bilagsnr.-feltet 

og klikk søkeknappen, hent opp fakturaen som er betalt. 
o Legg inn Betalt beløp. 
o Oppdater    

 

Leverandørreskontro 
Hvordan behandle inngående faktura prosess 
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Hvordan få fakturaene inn til Financial: 
 

o Leverandøren sender en e-faktura. (EHF/Autoinvoice/E2B etc.) 
o E-postfaktura videresendes til Autoinvoice. 
o Papirfaktura skannes, en fil/PDF for hver faktura og sendes til Autoinvoice. 

E-postfaktura og papirfaktura sendes til: 
<organisasjonsnummer>@autoinvoice.no 
 
Fakturaene tolkes av tjenesten og returneres til Innboksen i Financial. 
 
Anbefaler å få leverandørene til å sende fakturaene elektronisk så sant de har 
mulighet, noe de aller fleste har. 
Send gjerne et brev til dine leverandører med beskjed om at dere vil motta 
faktura elektronisk.  
Sendes fakturaene elektronisk vil de bli 100% korrekt tolket ut fra det 
leverandøren sender. Her vil også alle fakturalinjer komme inn med fordeler som 
man kan bruke til å automatisering senere. 
PS: Elektronisk faktura er ikke e-post. 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan behandle Fakturainnboksen i Visma.net Finans:  
 
Leverandørreskontro->Behandling->Fakturainnboks 
 
Innboksstatuser før videre behandling: 
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o Innboksstatus = Ny 
Her vil du få frem alle fakturaer som er kommet inn elektronisk eller via 
skanningstjenesten. 

o Innboksstatus = Blokkert 
Her vil alle fakturaer som er kommet inn og hvor leverandør er ukjent. Da 
ved at den ikke er opprettet fra før eller at den ikke har klart å finne den. 

 
 
Behandling av fakturaene: 
Fra status Blokkert: 

o Her må man først sjekke om det faktisk er en faktura man skal registrere. 
Klikk på knappen «Vis detaljer» for å få opp fakturaen. (Du kan også 
klikke på bindersen i starten av hver linje for å få frem PDF av fakturaen. 

o Er det en faktura du ikke skal ha i regnskapet, klikk på søppelbøtte over 
linjen for å slette merket linje. 

 
 

o Skal fakturaen registreres, sjekk først om leverandøren finnes registrert 
fra før. Klikk da i feltet «Leverandør» på linjen og begynn å skrive navnet 
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eller søk med søkeknappen. Velg leverandøren og klikk Lagre. Da vil 
fakturaen flyttes til status Ny. 

 
 

 
o Om du ikke finner leverandøren, klikk på knappen «Opprett leverandør» 

Du får opp bildet for registrering av ny leverandør.  
- Sjekk at navn er fylt inn korrekt,  
- At bankkontonummer er blitt fylt inn under fliken «Betaling»  
- At org.nr og MVA reg. nr er fylt ut under fanen «Kjøpsinnstillinger» 
- Under Hovedbokskontoer legg inn Utgiftskonto og Utgiftskonto, ikke 

avgiftspliktig i forhold til hvordan leverandøren skal konteres. 
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Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
 

o Klikk Lagre og Lukk, deretter Lagre i Fakturainnboksen og fakturaen 
flyttes til under Ny. 

Fra status Ny: 
Nå skal fakturaene behandles videre, da ved å sende til Approval eller sette på 
vent for å kunne kontere osv. 
Her er det flere rutiner som kan være aktuelle ut fra ønsket arbeidsmetode og 
godkjenningsregler i bedriften. 

o I feltet Behandle, velger man «Send til Approval» for de som skal 
overføres direkte til godkjenning etter oppsatt forhåndsdefinert flyt. Velg 
«På vent» om du skal kontere og oppdatere, eller om du skal kontere før 
fakturaen sendes til godkjenning. 

o Klikk på «Vis detaljer» om du ønsker å se på fakturaen og eventuelt legge 
på første godkjenner før du sender den til godkjenning. (Første 
godkjenner er en person som får fakturaen til godkjenning før oppsatt 
godkjenningsflyt trer i kraft.) 

Man kan også her velge å «Opprette faktura» for å kontere den.  Samt velge 
behandling også her. 
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o Merk fakturaer som skal behandles og klikk «Behandle». Merk at 
«Behandle alle» utfører behandling av alle fakturaer uansett om man har 
haket av eller ikke. 
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o Fakturaene blir nå sendt til Approval eller satt på vent etter hvilken 

behandling som er valgt. 
o Listen skal være tømt under Ny og Blokkert når du er ferdig. 
o Alle fakturaene skal nå ha fått referansenummer og være opprettet som 

inngående faktura. 
 
Innbokstatuser etter behandling 
 
o Innboksstatus = Feil 

Ved feil får man et «rødt kryss» på linjen ved behandling. Disse 
fakturaene havner da under status Feil. 
VIKTIG: De med feil MÅ sjekkes og rettes før man behandler 
videre. 

o Til venstre på linjen vil det være en gul markering hvor feilmeldingen 
fremkommer. Her står forklaring på hva som er feil.  
Denne feilmelding ligger også i den skjulte kolonnen "Statusårsak" 

o De fakturaene som har fått referansenummer, er blitt opprettet som 
faktura, men må korrigeres før man får sendt de på flyt. 

o De fakturaene som ikke har fått referansenummer er ikke blitt opprettet 
som bilag og må rettes og Behandles på nytt for å få opprettet som bilag.  
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Årsaker til feil og videre behandling: 
 
De som har fått referansenummer: 
“The total of created invoice doesn’t match the document.” Betyr at det er avvik 
mellom det som er blitt tolket av beløp mot beløpet på fakturaen. 

o Klikk på referansenummeret, du får opp den inngående fakturaen og kan 
korrigere beløpet. 

- Årsaken til avviket er stort sett at fakturaen inneholder differensiert MVA, 
dette håndteres ikke på skannede fakturaer. Man må da splitte linjen og 
legge inn de ulike MVA satsene på hver linje. 

- Det kan også være øreavrunding som forårsaker feilen, da må man 
justere for dette. 

 
Disse feilene gjelder i de aller fleste tilfeller de fakturaene som sendes til 
tolketjenesten. Elektroniske fakturaer vil ikke ha dette problemet, da alle 
fakturalinjer spesifiseres. 
 
De som ikke har fått referansenummer: 
“AP Document with this Vendor Ref. already exist...” Betyr at fakturaen finnes 
fra før, den har sjekk mot leverandørens fakturanummer. 

o Her må dette sjekkes og linjen eventuelt slettes fra Fakturainnboksen. 
En annen feil kan være at valutakurs ikke finnes for aktuell valuta. Noe som 
betyr at fakturaen er i valuta og at det mangler valutakurs. 

o Legg da inn valutakursen på dato som fakturadato på faktura. 
 
 
 
 
MERK: 
Hierarki/regelsett for kontering fra fakturainnboks 
 
Når «match vare i løpet av fakturaimport» står på: 
Dersom systemet finner varenummeret fra faktura(ehf) som en referanse på en 
av varene i vareregisteret vil denne varen velges og konto hentes fra denne 
varen. Se fanen levarandørinformasjon på vedlikehold vare. 
Dersom systemet ikke finner varenummer vil kontering hentes fra leverandør. 
 
Når «match vare i løpet av fakturaimport» ikke er huket av: 
Varenummer hentes fra modulen avgifter og velges utfra hvilket avgiftsnummer 
linjen får. Alle avgiftsnummer har standard ikke lagerført vare.  

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



Bokføre de godkjente inngående fakturaene. 
 
Leverandørreskontro->Forespørsler->Fakturaoversikt 
 
Her finner du oversikt over alle fakturaene i systemet som ikke er 
ferdigbehandlet. 
Fakturaene vi ha ulike status ut fra hvor langt de er kommet i behandlingen. Det 
er en status som kommer fra Approval og en status fra Finans. 
 

 
 
Godkjenningsstatus (fra Approval): 

o Aktiv arbeidsflyt og Venter – Fakturaen ligger til godkjenning. (2 statuser 
som egentlig betyr det samme her) 

o Godkjent – Fakturaen er godkjent. 
o Avvist – Fakturaen er blitt avvist av godkjenner. 
o Kansellert – Fakturaflyten er blitt kansellert av regnskapsfører 

 
Dokumentstatus (fra Finans): 

o På vent – Fakturaen er satt til «På vent» fra Fakturainnboksen og 
avventer kontering. 

o Balansert – Fakturaen er kun lagret og ikke oppdatert. 
o Åpen – Fakturaen er oppdatert, ikke betalt. (åpen post) 
o Avsluttet – Fakturaen er oppdatert og betalt. 

 
Dette bildet er utgangspunkt for din videre behandling av fakturen, det er da 
avhengig av hvor du er i prosessen. 
 
Behandling av fakturaer satt «På vent» 

o Status «På vent» - Klikk på tallet i kolonnen dokumenter. 
o Alle fakturaene kommer opp. Klikk på en og en for å behandle videre. 
o Du får frem bildet med Inngående faktura, fjern haken «På vent» for å 

kunne endre. 
o Videre kan du nå kontere, endre kostnadsbærer, endre avgiftskode, splitte 

linjen osv. Feltet «Beløp» er en kontroll på at du har samme sum som 
fakturaen, viktig at dette stemmer.  

o Du kan åpne fakturaen under fliken «Fakturainnboks» Vis detaljer. Eller 
ved å klikke på Filer og åpne PDF’en.    

 
 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
 
 
 

 
 

 
o Skal du sende fakturaen på flyt, velg knappen «Send til Approval» Du kan 

også legge inn første godkjenner under «Godkjenningsdetaljer, eller på 
hver fakturalinje. 
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Behandling av fakturaer med status Godkjent og Balansert. 
 
Disse fakturaene er godkjente i Approval og klare for oppdatering.  

o Åpne fakturaen og foreta kontering etc. se over. 
o Velg knappen Forespørsler-> Detaljert dokument(linje)historikk fra 

Approval, for å se eventuelle kommentarer fra godkjenner. 

 
 

o Oppdater fakturaen, ved å klikke på knappen «Oppdater» 

 
 

o Fakturaen endrer status til Åpen og er klar for betaling. 
 
Behandling av faktura med status Avvist. 
 

o Åpne fakturaen og sjekk hvorfor den er avvist. Sjekk kommentar. 
o Korrigere eventuelt det som er feil og send til Approval på nytt.  
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Hvordan manuelt opprette / vedlikeholde leverandører 
Leverandørreskontro ->Registre -> Leverandører 
 

o Trykk på  for å få tildelt neste ledige leverandørnummer. 
o Søk etter kunder ved å trykke på forstørrelsesglasset. 

 

 
 

o Fyll inn nødvendig informasjon, det viktigste er bankkonto under fliken 
«Bankopplysninger», org.nummer og MVA org.nummer under fliken 
«Kjøpsinnstillinger» samt Utgiftskonto og Utgiftskonto ikke avgiftspl. 
under fliken «Hovedbokskontoer. 

 

Betalingsmetoder leverandør 
 

o For automatisk betaling via AutoPay velg Betalingsmetode 1 – 
Innlandsbetalinger eller Betalingsmetode 2 – Utenlandsbetalinger 

o Betalingskonto, dvs. konto som belastes ved betalinger må fylles ut. Vises 
ikke kontoen som skal brukes, er ikke kontoen satt opp som 
betalingskonto. Se også i kapitel " Error! Reference source not found."  

o Ønskes det ikke at leverandøren skal betales via Autopay, velg 
Betalingsmetode – 4. 

Innlandsbetalinger: 

o I «Bankkontotype for betaling» velger man «Bankkonto» og fyller ut 
Bankkontonummer i Mottakerens betalingsinfo. 

Utenlandsbetalinger: 

o I «Bankkontotype for betaling» velger man «IBAN» og fyller ut IBAN og 
SWIFT i «Mottakerens betalingsinfo. 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 

 

Leverandørprofil 
 
Brukes for å forenkle registrering av leverandører og inneholder standardverdier 
som blir satt ved oppretting av nye. 
 
Leverandørreskontro -> Innstillinger -> Leverandørprofiler 
 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
Hvordan føre ett inngående leverandørbilag manuelt. 

 
Leverandørreskontro -> Transaksjoner-> Inngående faktura 
 
Tips: Visma.net er ett dokumentstyrt system hvor ett dokument alltid er 
grunnlaget for en føring. Skal du registrere manuelt ett bilag tenk alltid 
at du oppretter en inngående faktura 

o For manuell registrering (ikke fra fakturainnboksen) trykker man på  
o Type – Inng.faktura, angi leverandøren, velg dato, fyll ut fakturanummer i 

"Lev. fakturanummer" 
o Trykk på pluss for å få en ny linje. Fyll ut en transaksjonsbeskrivelse. Angi 

kostnad, hovedbokskonto, avgiftskode og evt. kostnadsbærer. 
 
 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
 

o Dersom du har fått fakturaen på papir kan du kan du skanne denne til en 
pdf-fil. Ta tak i filen fra din lagringsplass, dra den med deg og slipp den 
inn i bildet for Inngående faktura (drag and drop). Filen legger seg da 
under Filer og kan åpnes derfra.  

 

 
 
 
 
 
Du kan også trykke på vis filer får å se bilde av bilaget sammen med konteringen. I eksempelet under 
er knappen vis filer erstattet med skjul filer fordi knappet er trykket på og fakturaen vises. 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
Sende bilaget på flyt 
Dersom du vil sende bilaget på flyt trykk fanen Godkjenningsdetaljer 
Trykk vedlegg og angi navn og plassering på billaget og last opp. Er fakturaen 
importert fra autoinvoice / fakturainnboks, er ikke dette relevant. 
 
Skal du ha med en ekstra godkjenner. Legg til «Første godkjenner» Flyten følger 
ellers definert oppsett i Approval. Lagre og Send til Approval. 
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Se en oppdatert leverandørtransaksjon 
 
Leverandørreskontro-> Forespørsler-> Leverandøropplysninger 
 

 
 

o Søk opp leverandør og du får opp alle åpne poster. 
o Hak av for Vis alle bilag for å se alle postene i reskontroen. 
o Hak av for Inkluder uoppdaterte dokumenter for å se eventuelle ikke 

oppdaterte bilag. 
o Du kan klikke deg videre inn på hver faktura, ved å dobbel klikke på linjen 

eller klikk på Vis dokument. 
 

Åpne post liste 
 
Leverandørreskontro-> Rapporter-> Transaksjoner per leverandør 
 

 
 

o Rapportformat Åpne bilag for å se kun de åpne postene. 
o Periode for hvilken periode du vil begrense på. 
o Inkluder betalingshistorikk, som hovedregel ta bort haken for kun å se 

åpne poster. 
o For å begrense rapporten kan du selektere på leverandør.  
o Trykk på "Kjør rapport". 

 
 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 

Hvordan betale en inngående faktura med Autopay 
 
Leverandørreskontro-> Behandling–> Behandle betalinger  
 
Betal faktura 
 

a) Dette er vinduet hvor du velger hvilke utbetalinger du ønsker å sende til 
banken.  

 
o Velg Betalingsmetode 1 for innlandsbetaling eller 2 for utlandsbetaling. 
o Juster Betalingsdato for å få frem poster frem til en bestemt dato. 

(Anbefaler å ikke ta mer enn en uke frem og ikke over en periode.) 
o Marker fakturaene som skal sendes til banken, for å merke alle klikk i 

avmerkingsruten i overskriftsraden.  
o Klikk "Betal faktura" 

  

 
 

b) Du flyttes da til Samlebetalinger. Her ser du alle betalingene du har valgt. 
Klikk på knappen Send betalinger. Du blir da sendt videre til Autopay 
godkjenning. 

 
 

o Betalinger som blir avvist i banken, endrer automatisk status i Visma.net 
og er klar for korrigering og ny utbetaling. 

Avvisning kan forekommer om det er feil KID, feil bankkontonummer eller 
manglende dekning på konto.  

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



Melding om avvist betaling vil også komme på e-post til den som er satt 
opp i AutoPay til å motta disse. 
 

Betalingsstatus fra Visma.net AutoPay på inngående 
fakturaer 
Du kan nå se betalingsstatus for inngående fakturaer som hentes fra Visma.net 
AutoPay. Denne betalingsstatusen ser du nå direkte i skjermbildet «Inngående 
faktura» som gjør at man raskt og enkelt kan sjekke status på den enkelte 
faktura. Dersom fakturaen ikke er behandlet vil status feltet være tomt. 
 

 
 
 

Manuelle betalinger 
 
Benyttes når man skal betale de innleste åpne postene fra annet system, samt 
ved manuell betaling i bank uten bruk av Autopay. 
 
 
Utbetalinger/leverandørreskontro. 
To måter å gjøre dette på. 
Oftest aktuelt for å føre betalinger på åpne poster som er importert som IB ved 
oppstart av klient. I tillegg til andre manuelle utbetalinger. 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
Metode 1:  
Manuelle betalinger, her kan du matche flere betalinger samtidig og er den 
raskeste måten å føre manuelle betalinger på. 
Forutsetning at de er registrert med Betalingsmetode uten Autopay, 
Betalingsmetode 4. Eventuelt slå av Samlebetaling på Betalingsmetode 1. 
IB åpne poster føres standard med Betalingsmetode 4. 
 
Leverandørreskontro -> Behandling -> Manuelle betalinger 

 
o Sett riktig betalingsdato og marker de postene som er betalt denne 

datoen. 
o Klikk deretter knappen Behandle.  
o Gjenta med neste betalingsdato. 
 

  

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
Metode 2: 
Betaling ved å matche en og en faktura. 
 
Leverandørreskontro-> Ny Betaling 
 

 
 

o Søk opp leverandør som er betalt. 
o Endre Betalingsmetode til 4. Pass på at det står riktig betalingskonto. 
o Sett inn riktig dato. 
o Under fliken «Dokumenter til matching» klikk pluss, Klikk i Bilagsnr. feltet 

og klikk søkeknappen, hent opp fakturaen som er betalt. 
o Legg inn Betalt beløp. 
o Fjern hake for «På vent» 
o Oppdater    

 

Dersom det er valuta og benyttet kurs av bank ikke stemmer med foreslått kurs 
av visma.net kan kursen overstyres i feltet kryssats. Du får da beregnet riktig 
agio.  

 

Hvis gebyr ønskes ført samtidig kan dette legges inn i fanen Finansielle avgifter. 
Merk at dette da kommer som en egen linje. Både debet og kredit. 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 

 

Bankstyring 
 

Føring av manuelle banktransaksjoner mot hovedbok. 
 
Eksempelvis føring av kreditkortregning, kasseoppgjør eller lignende. 
 
Bankstyring-> Transaksjoner-> Transaksjoner. 
 

o Først må posteringstyper settes opp/vedlikeholdes for å kunne føre med 
MVA.  

Bankstyring-> Innstillinger-> Posteringstyper.  
Opprett ny posteringstype for Utbetaling og for Innbetaling, både netto og 
brutto, disse skal settes opp likt som kode 1 og 2 (disse ligger i standard). 
Er selskapet opprettet i 2017 vil kode 11-14 allerede være lagt inn som 
standard. 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 

 
o Posteringstypen må deretter legges inn på betalingskontoen under 

Bankstyring-> Registrer-> Betalingskontoer, 
 

o Velg aktuell betalingskonto og under fanen «Posteringstyper» legg inn 
posteringstypen(e) du opprettet, under kolonnen «Avgiftssone» velg kode 
01 eller 10. På posteringstype 13 og 14 settes brutto for avgiftsberegning.  

 
 

o Registrering av transaksjoner under 
Bankstyring-> Transaksjoner-> Transaksjoner. 
 

o Velg betalingskonto, posteringstype og dato 
Under Transaksjonsdetaljer føres posteringene. 

o Oppdater 
 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.
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Skattemelding for mva 
 

Hvordan skrive ut en MVA oppgave 
 
 
Først må du klargjøre avgifts rapporten. 
Avgifter->Transaksjoner-> Klargjør avgiftsrapport 
 
 

o Velg firma og avgiftsleverandør 
o Velg avgiftsperiode du skal kjøre for 
o Klikk Klargjør avgiftsrapport 

 

 

 
 
Klargjøring gjør ingenting foreløpig. Du kan korrigere i regnskapet.  
Du flyttes automatisk til % Avgifter ->Behandling-> Behandle avgiftsrapport 

o Klikk på tallene for å sjekke grunnlaget for hver linje. 
o Dersom rapporten er ok, klikk «Avslutt periode.» 
o Dersom rapporten ikke er ok, velg annuller rapport under 

behandlingsmenyen. Du flyttes tilbake til klargjøring. 
o Ved avslutning, dannes bunt til regnskap. Samt at det lages en faktura til 

betaling eller kreditnota på MVA leverandøren. Her betales da momsen via 
Autopay. 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 

 
 

 
 
 
Send rapport til Altinn 
 

o For å sende inn rapporten til Altinn klikk «Send». Rapporten legges i 
Altinn, signert eller klar for signering. Dette er avhengig av oppsett gjort 
for dette. (AutoReport) 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



 
 

Før du kan benytte funksjonaliteten må det settes opp. 
Under AutoReport i Hovedbildet i Visma.net og Innstillinger. 
 
 

o Legg inn hvordan rapporten skal sendes inn. 
o Datasystem ID og passord, legger du opp i Altinn på forhånd. 
 

 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



Avstemming av MVA 
 

All avstemming av MVA foregår under Avgifter. Merk at man finner ingen MVA 
koder på kontoene i hovedbok. 

Direkte på MVA rapporten: 

På MVA oppgaven Behandling-> Behandle avgiftsrapport, kan man klikke direkte 
på tallene for å se grunnlaget og avstemme dette ved å drille deg videre ned til 
hvert enkelt bilag. 

Klikk på tallet på hver rapportlinje: 

  

Får frem detaljene, her kan man klikke seg videre ned på hvert dokument/bilag: 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



  

MVA-spesifikasjon 

Avgifter-> Rapporter-> MVA-spesifikasjon 

Viser kontospesifisert avgiftsspesifikasjon 

o Velg fra – til periode 
o Kjør rapport 

 

 

MVA-avstemming spørring, MVA spesifikasjon til revisor. 

Avgifter-> Forespørsler-> Avgiftskontroll detaljer 

o Velg avgiftsleverandør, rapporteringsperiode eller periode fra-til. 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.



o Videre spesifikasjon kan gjøres i hode. 
o Resultatet vises i «grid». 
o Kan eksporteres direkte til Excel for videre avtstemming. 
o Man kan også sortere i bildet på ulike kriterier, for å avstemme ulike deler 

av MVA rapporten. Filtrering på hver kolonne. 
o Hake for «Vis transaksjoner uten avgiftsperiode» viser også poster uten 

avgiftskode. 
 

  

 

 

Avslutning av regnskapsperioder  
 

Det anbefales at man avslutter regnskapsperioden når MVA rapporten er kjørt. 
Dette for å hindre føring på perioder som er avsluttet. 

Hovedbok-> Behandling-> Avslutt regnskapsperioder 

o Hak av for periodene som skal avsluttes. 
o Om bunter i perioden ikke er oppdatert får man ikke avsluttet og en 

rapport med oversikt over disse kommer ut. Buntene må da oppdateres 
eller flyttes før man får avsluttet. 

Skulle man etter avslutning av perioden ha behov for å allikevel føre bilag på 
perioden, må man endre innstilling under: 
Hovedbok-> Innstillinger-> Hovedboksinnstillinger. 

Hak av for «Tillatt postering på avsluttede perioder» 

 
 

Dette materiellet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv.
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Kurs for å effektivisere din arbeidshverdag!

Kurstilbud fra Visma

Visma leverer opplæring for å forenkle og effektivisere din 
arbeidshverdag.

• Lær om muligheter og beste praksis i din programvare
• Få anbefaling om gode arbeidsprosesser
• Bli oppdatert på lover og regler
• Få faglig påfyll og inspirasjon

Opplæring tilbys som webinar, nettkurs, forelesninger, 
workshops og praktiske kurs med bruk av PC.

Effektiviser arbeidshverdagen med økt kompetanse du 
også!
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