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KUNDRELATIONER 

 

All försäljning utgår från kunder och potentiella kunder. Här kan du hålla reda på kunderna och 

deras kontaktpersoner samt definiera era kunder på ett sätt så att ni kan följa upp både 

försäljning och fakturering utifrån olika kund- och branschperspektiv.  

Kundöversikt 

I Severa utgår all försäljning och projekt från en kund. Via huvudmenyn Kunder får du en 

överblick över alla dina kunder så att du får en samlad bild av dina aktuella och potentiella 

kunder genom hela livscykeln. Du kan också filtrera kundöversikten om du till exempel bara vill 

se de kunder du är kundansvarig för. Högst upp i kundöversikten visas också några generella 

nyckeltal om dina kunder. Om du filtrerar innehållet i kundlistan anpassas även nyckeltalen till 

dina urval. Nyckeltalen visar: 

● Marginal i år - kundernas samlade marginal under innevarande år 

● Fakturering denna månad - all fakturering som genererats denna månad (inklusive 

utkast) 

● Aktiva kunder - antal kunder som antingen har pågående försäljningsprojekt eller som 

har pågående projekt för genomförande  

● Potentiella kunder - nya kunder som har aktiva försäljningsprojekt (exklusive 

försäljningsprojekt som fakturerats) 

Nedan följer en beskrivning av hur du kan hantera dina kundrelationer i Severa.  

Kund- och kontaktregister 

För att skapa en ny kund, välj Ny(+)/Kund och ange namn och organisationsnummer eller 

momsregistreringsnummer. Klicka på Spara för att lägga till kunden. Sök fram kunden i 

kundöversikten och klicka på kundnamnet för att öppna kundkorten och ange ytterligare 

information.  
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Kundkortet 

Kundkortet är uppdelat i fem flikar som innehåller olika typer av information: 

● Kontaktuppgifter -  alla kontaktpersoner, adresser och aktivitetshistorik 

● Försäljning & projekt - alla försäljningsprojekt och projekt för genomförande som är 

kopplade till den aktuella kunden 

● Samarbete - alla projektuppgifter och delade anteckningar från alla projekt som härrör till 

den aktuella kunden  

● Finanser - ackumulerad finansiell prognos om kundens olika projekt 

● Kundinställningar - standardinställningar avseende bl.a. fakturering och vilket/vilka 

marknadssegment kunden tillhör 

Adressuppgifter 

En kund kan ha en eller flera adresser. För att lägga till en ny adress, klicka på kundkorten och 

klicka på Ny adress. När du lägger till en adress kan du välja om den avser huvudkontoret, 

vilket används som standard när du lägger till nya kontaktpersoner eller för rapportering. För 

varje adress kan du sedan ange om det är en postadress, besöksadress eller 

faktureringsadress. Faktureringsadressen används som standard för fakturering. 

Kontaktpersoner 

Eftersom många försäljningsaktiviteter involverar kundkontakterna är det viktigt att hålla dem 

uppdaterade.  

För att lägga till en kontaktperson på ett kundkort, öppna kundkortet och klicka på Ny kontakt. 



NYA VISMA SEVERA - ANVÄNDARHANDBOK 

 

6 

 

Om kunden har flera adresser kan du välja vilken av företagets adresser du vill koppla 

kontaktpersonen till. I vissa av fälten väljer du ett av de fördefinierade alternativen, t.ex.i fälten  

Roll eller Nyckelord. De fördefinierade alternativen har definierats i systeminställningarna. 

Nyckelord kan vara användbara för att t.ex. markera vilka kontaktpersoner som ska ha en viss 

typ av information eller nyhetsbrev eller andra egenskaper som du vill kunna söka ut i rapporter 

på ett enkelt sätt. 

 

 
 

 

Om en kontaktperson slutar hos en kund kan du välja att inaktivera kontakten. Om 

kontaktpersonen flyttar till en annan kund inaktiverar du kontakten hos den första kunden och 

skapar en ny likadan kontakt på den andra kunden. I fältet Beskrivning kan du ange när 

kontaktpersonen slutade hos den tidigare kunden och började hos den nya. Denna beskrivning 

kan du sedan välja att visa i rapporter över kontaktpersoner. 



NYA VISMA SEVERA - ANVÄNDARHANDBOK 

 

7 

 

Kunduppgifter 

Ute till höger på kundkortet finns en sektion som heter Kunduppgifter. Här kan du ange mer 

information om företaget, till exempel momsregistreringsnumret, om de har en 

företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har 

definierats i systeminställningarna. 

På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel 

standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och 

standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress.  

Kundgruppering 

Du kan även gruppera dina kunder efter olika egenskaper eller vilka typer av kundsegment de 

tillhör så att du lättare kan ta fram rapporter över de kunder du är intresserad av i ett visst 

skede. Det underlättar också till exempel uppföljning av lönsamhet eller projektstatus. De 

kundsegment du kan välja mellan har definierats i systeminställningarna. Ute till höger i 

sektionen Kundgruppering visas de kundgrupper som den aktuella kunden tillhör. Klicka på 

Redigera kundgruppering för att ändra eller lägga till nya kundgrupper till den aktuella kunden. 

 

Kundgruppering kan till exempel användas för att skilja mellan: 

● Prioriterade kunder (Key accounts) 

● Om kunden är en kund, partner eller leverantör 

● Om flera kunder tillhör samma koncern eller kundgrupp 

Uppföljning på kundnivå 

Det finns flera olika perspektiv att följa upp sina kunder kring. 

Aktivitetsuppföljning per kund 

På fliken Kontaktuppgifter visas längre ner sektionen Aktiviteter. Här listas alla aktiviteter som är 

inplanerade och som rör den aktuella kunden, oavsett vilket införsäljnings- eller 

genomförandeprojekt de tillhör. På detta sätt får man till exempel som kundansvarig en bra 

överblick över vad som är på gång med den aktuella kunden. Om man vill lägga till generella 

noteringar för en viss kund, där noteringen inte är kopplad till ett visst projekt, så kan man skapa 

ett låtsas-projekt för den aktuella kunden och ange noteringar där.  
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Aktuella försäljnings- och genomförandeprojekt per kund 

På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och 

genomförandeprojekt för den aktuella kunden. Här kan du se alla försäljningsprojekt som pågår, 

alla projekt som har blivit beställda, alla avslutade projekt samt alla försäljningsprojekt som 

aldrig ledde till affär.  

Pågående projektsamarbeten 

På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla 

projekt som berör den aktuella kunden. Läs mer i avsnittet om Projektaktiviteter.  

Finansiell information per kund 

På kundkortets flik Finanser ser du en sammanfattning av finansiell information och prognoser 

om lönsamheten för den aktuella kunden baserat på kundens alla projekt och deras genomförda 

fakturering, rapporterade kostnader och prognosvärden.  

Övrig uppföljning av kunder 

Utöver den detaljerade informationen per kundkort finns det ett stort antal standardrapporter 

som du kan använda för att till exempel analysera kundernas fakturering och lönsamhet samt få 

ut rapporter för utskick till kontaktpersoner. Under huvudmenyn Rapporter, välj kategorin 

Kunder så visas de standardrapporter som är vanliga vid uppföljning av kunder. 
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FÖRSÄLJNING 

En grundförutsättning för att kunna följa upp försäljningsprocessen är en tydlig definition av 

försäljningsflödet och hur mycket potentiella affärer som ligger i er pipeline.  

Försäljningsprocessen 

Via huvudmenyn Försäljning visas försäljningsöversikten, som är en central del i Severa för 

uppföljning och hantering av era pågående försäljningsprojekt. Den visar alla öppna 

försäljningsprojekt och vilken försäljningsstatus de befinner sig i. De försäljningsstatusar som 

visas som kolumner i kanban-vyn har definierats i era systeminställningar. Du kan enkelt byta 

status på ett försäljningsprojekt genom att dra-och-släppa det till en annan statuskolumn. 

 

 
 

I övre högra hörnet kan du med hjälp av filter begränsa försäljningsöversikten genom att filtrera 

den utifrån avdelning, säljare eller nyckelord. Vad du har rätt att se och filtrera beror också på 

vilka behörigheter du har i systemet. Om du begränsar försäljningsöversiktens innehåll kommer 

även nyckeltalen i övre delen av fönstret att anpassas efter det urval du har gjort.  

 

De nyckeltal som visas som standard är: 

● Försäljning denna månad –värdet på de affärer som stängs (vunnits) denna månad 

● Prognos denna månad – det vägda värdet av alla öppna affärer som förväntas stängas 

denna månad (använder försäljningsvärdet * sannolikheten) plus stängda affärer denna 

månad 

● Projekt som behöver följas upp – antal projekt där det t.ex. saknas en nästa aktivitet, har 

försenade aktiviteter eller där det förväntade beställningsdatumet är passerat 

● Månadens hitrate (försäljningskvot) – andelen vunna försäljningsprojekt denna månad, 

dvs antalet vunna försäljningsprojekt / (antal vunna + antal förlorade försäljningsprojekt) 
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Skapa ett försäljningsprojekt 

Det finns flera sätt att skapa ett nytt försäljningsprojekt: 

1) I försäljningsöversikten, klicka på knappen Lägg till försäljningsprojekt 

2) Från huvudmenyn välj Ny (+) och Försäljningsprojekt. 

 

 
 

Om försäljningsprojektet tillhör en helt ny kund kan du även skapa kunden direkt genom att 

ange kundens namn och lägga till en kontaktperson och sedan fortsätta att definiera 

försäljningsprojektet. Projektets värde är uppskattningen av affären i kronor och Förväntat 

orderdatum är det datum då du tror att affären kan stängas. Dessa värden kommer att visas i 

och påverka utfallet i rapporter för uppföljning av försäljning. Så snart du sparar 

försäljningsprojektet kommer det att visas i Försäljningsöversikten. 

Lägga till försäljningsaktiviteter 

Det är vanligt att alltid ha åtminstone en nästa aktivitet planerad för varje försäljningsprojekt så 

att du blir påmind om vad nästa steg är och när det borde utföras. 

Det finns flera sätt att skapa en aktivitet på, varav ett sätt är att klicka på den orange pilen i det 

aktuella försäljningsprojektet och välja Skapa en ny aktivitet. I fönstret som öppnas fyller du i 

nödvändig information om nästa aktivitet.  
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Läs mer under Arbeta med aktiviteter. 

Uppdatera ett försäljningsprojekt 

Var du än är i systemet kan du klicka på försäljningsprojektets namn för att öppna 

försäljningsprojektet och komma åt mer detaljerad information. På försäljningsprojektets flik 

Försäljning visas all information om försäljningsprojektet.   
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Här kan du lägga till och följa upp aktiviteter, så att du alltid har en logg över vad som är gjort 

och vad som är kvar att göra. Du kan också löpande uppdatera försäljningsstatus, projektets 

värde eller sannolikheten, antingen genom att skriva in nya värden i fälten eller klicka på 

statuspilarna för att byta försäljningsstatus. När statusen ändras uppdateras fältet Sannolikhet 

automatiskt till det värde som definierats i systeminställningarna, men kan även justeras 

manuellt.  

Ute till höger finns även information om vilka som är ansvariga från företagets och kundens 

sida.  

Stänga ett försäljningsprojekt 

När ett försäljningsprojekt har blivit beställt av kunden eller affärsmöjligheten blev avslagen kan 

du dra och släppa försäljningsprojektet till respektive status, t.ex. Beställning eller Avböjt förslag. 

Dessa statusar har definierats i era systeminställningar. 
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Du kan också öppna försäljningsprojektet och klicka på statuspilen Stängd och välja antingen 

Beställning eller Avböjt förslag.  

Försäljningsprojektet försvinner då ur försäljningsöversikten och återfinns sedan under 

kundkortets flik Försäljning & Projekt samt i huvudmenyn Projekt.  

Övrig uppföljning av försäljning  

Ytterligare information om hur försäljningsläget ser ut och hur det går har kan belysas med 

några standardrapporter under menyn Rapporter. 

● Försäljning/Finansiell tidslinje – i denna rapport kan du utifrån Datakälla välja att visa 

Försäljning/ Antal försäljningsaktiviteter eller Antal försäljningar och ytterligare gruppera 

eller begränsa rapporten. 

● Försäljning/Projekt – visar t.ex. alla öppna försäljningsprojekt och vilken status de har 

● Finanser/Anställda/Användare – visar ett urval av anställda, t.ex. säljare, där man t.ex. 

kan visa värdet hitrate (försäljningskvot), dvs antal beställda affärer/(antal beställda + 

nekade affärer) 

● Aktiviteter/Mina öppna aktiviteter - här listas alla pågående och pågående eller ej 

startade aktiviteter utifrån de val du gör, t.ex. som du själv ansvarar för. 
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ARBETA MED AKTIVITETER 

I Severa kan du arbeta med flera typer av aktiviteter. Genom att samla alla aktiviteter, 

kalenderposter och projektuppgifter på samma ställe får du ett bra stöd i vad du behöver göra 

och när du behöver göra det, både under införsäljningsprocessen och genomförandet av 

projekt. Aktiviteterna är även tätt sammankopplade med projekt och arbetstimsregistreringen för 

att underlätta ditt arbete. 

För ytterligare integration med dina övriga åtaganden kan du integrera Severa med din vanliga 

kalender, t.ex. Outlook eller Google Calendar. 

Integration med Outlook eller Google Calendar 

Denna tilläggstjänst är tillgänglig om du har version Premium eller Enterprise av Severa. För 

mer information om detta, se support-artiklar för Outlook och Google Calendar. 

Typer av aktiviteter 

Det finns många saker man kan hålla reda på genom att använda Severas huvudaktiviteter: 

● Kalenderbokningar - poster i kalendern med datum samt start- och sluttid 

● Att-göra – korta uppgifter och påminnelser som du vill komma ihåg 

● Projektuppgifter – uppgifter som tar lite längre tid att genomföra och som kanske 

genomgår flera stadier innan de är klara 

● Privata – saker som du behöver komma ihåg men som ingen annan ska se 

● Frånvaro – i Severa hanteras frånvaro som aktiviteter, som t.ex. sjuk, VAB, tjänstledig, 

osv. 

När du väljer menyöversikten Kalender får du sedan välja vilken aktivitetsvy du vill jobba utifrån.  

 

Högst upp i översikten visas några nyckeltal: 

● Aktiviteter som avsvlutats denna månad - antal aktiviteter som stängts innevarande 

månad 

● Slutdatum de närmaste två veckorna - antal aktiviteter som har ett angivet slutdatum 

inom två veckor 

● Sena aktiviteter - antal aktiviteter som har passerat det angivna slutdatumet 

● Öppna aktiviteter idag - antal aktiviteter som har angivet slutdatum idag 

 

Nedan följer en närmare beskrivning av de olika aktivitetstyperna och hur du kan använda dem 

för att effektivisera ditt arbete. 

Kalenderbokningar 

Om din vanliga kalender är integrerad med Severa kommer du att se alla dina kalenderposter i 

Severas kalender. Om du lägger till nya kalenderposter i Severas kalender, kommer dessa även 

https://support.severa.com/hc/en-us/articles/215087303-MS-Exchange-Office-365-Calendar-synchronization
https://support.severa.com/hc/en-us/articles/215087283-Visma-Severa-Google-Calendar-synchronization
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att dyka upp i din vanliga kalender. Med en integrerad kalender får du bättre överblick över alla 

dina åtaganden och även bättre spridning av information till resten av organisationen. 

Var uppmärksam på sådana aktiviteter där du har externa parter som deltagare, att du inte delar 

information som bara rör företaget internt. 

Du kan också välja att visa någon annans kalender genom att byta person i övre högra hörnet 

eller visa flera samtidiga kalendrar genom att välja knappen Välj kalendrar. 

För att få en överblick över dina kalenderposter väljer du huvudmenyn Kalender och 

undermenyn Kalendervyn. 

 

 
 

När du lägger till en ny kalenderpost kommer det finnas en föreslagen tidslängd och flera val 

och inställningar visas, t.ex. lägga till deltagare. De aktivitetstyper som du har att välja på, t.ex. 

Möte eller Telefonsamtal definieras i era systeminställningar. Om du kopplar kalenderaktiviteten 

till ett projekt kommer du även att kunna använda aktiviteten för att skapa en post i tidrapporten 

från tidrapporteringsvyn. 

För olika typer av kalenderposter kan du även lägga till Reservationer, som du vill boka upp 

under den aktuella tiden, t.ex projektorer eller konferensrum. Dessa Reservationer definieras i 

systeminställningarna.  

För att klar-markera en kalenderaktivitet kan du klicka direkt på den lilla bocken i högra hörnet 

på kalenderposten. 

Att-göra 

En Att-göra-aktivitet används ofta för sådant du helt enkelt behöver komma ihåg, t.ex. säljsamtal 

och återkoppling före en viss dag. Dessa påminnelser kan antingen kopplas till en viss kund 

och/eller projekt eller som privata påminnelser. 
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Fördelen med att koppla dem till en kund och/eller ett projekt är att du sedan kan följa upp all 

historik på den aktuella kunden eller projektet som en loggbok. 

 

För att få en överblick över alla dina aktiviteter väljer du huvudmenyn Kalender och undermenyn 

Att-göra lista.  

 

 
 

Varje aktivitet i att-göra listan kan justeras. Håll muspekaren över den aktuella aktiviteten och 

välja någon av ikonerna till höger:  

 
● Pennan öppnar aktiviteten för redigering 

● Klockan ger dig möjlighet att flytta aktiviteten till ett annat datum och tid 

● Papperskorgen tar bort aktiviteten 

● Bocken klarmarkerar aktiviteten 

 

Klicka på knappen Lägg till att göra för att lägga till en ny aktivitet. 
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För att ange mer information kan du klicka på knappen Redigera. 

I det detaljerade fönstret kan du lägga till ytterligare detaljerad information och andra deltagare. 

De aktivitetstyper du kan välja mellan definieras i systeminställningarna.  

Projektuppgifter 

Projektuppgifter är sådana uppgifter som kan ta lite mer tid att genomföra, som genomgår flera 

steg innan de är klara, som kan byta ansvarig person under genomförandets gång och som är 

bra att få en överblick över i ett projekt. 

Den stora skillnaden mellan Att-göra-aktiviteter och projektuppgifter är möjligheten för en 

projektuppgift att ha olika status. Projektuppgiften kan ha följande status: Ej påbörjad, 

Pågående, Under granskning och Klar. Du kan dra och släppa projektuppgifterna mellan de 

olika statuskolumnerna eller öppna en enskild projektuppgift och byta status. 

Under huvudmenyn Kalender och Uppgiftskanban ser du alla projektuppgifter som du ansvarar 

för oavsett vilket projekt de tillhör. Du kan även filtrera vyn i övre högra hörnet utifrån 

uppgiftsansvarig, projektledare eller projekt. Vill du istället se alla projektuppgifter för ett enskilt 

projekt hittar du det på fliken Samarbete i det aktuella projektet. Om projektuppgiftens slutdatum 

är passerat och ännu ej slutförd markeras uppgiften med ett rött utropstecken. 

 

 
 

När du öppnar en projektuppgift för att redigera innehållet kan du bl.a. ändra datum när den ska 

vara klar, beskrivning, status och ägare.  

Privat 

Om du vill lägga till privata aktiviteter och påminnelser som ingen annan ska se kan du skapa 

en ny aktivitet och använda kategorin Privat. Välj Ny(+)/Aktivitet och kategorin Privat. 
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Frånvaro 

I Severa används aktiviteter som standard för att rapportera frånvaro, t.ex. sjuk eller semester. 

Då använder du aktiviteten Frånvaro, som också tar hänsyn till din flextidsberäkning. Du kan 

antingen skapa en ny frånvaroaktivitet genom Ny (+) /Aktivitet och välja aktivitetskategorin 

Frånvaro i högra hörnet. Du kan också rapportera frånvaro i huvudmenyn Tid & Utlägg, se 

avsnittet Tid och Utlägg. 

Aktivitetsöversikt 

Förutom de olika vyerna under huvudmenyn Kalender, där du kan välja om du vill utgå från en 

kalendervy, aktivitetsvy eller uppgiftskanban kan du titta på en rapport över aktuella aktiviteter.  

Välj menyn Rapporter/Aktiviteter. Rapporten Mina öppna aktiviteter denna månad ger dig 

möjlighet att få en överblick över alla dina aktiviteter denna månad eller t.ex. filtrera aktiviteterna 

på en annan person.  
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PROJEKT FÖR GENOMFÖRANDE 

I Severa kan du definiera dina projekt så som det passar dig och och din verksamhet. Öppna 

huvudmenyn Projekt för att se en lista över alla beställda och pågående projekt. Listan visar alla 

öppna projekt som har en säljstatus som motsvarar beställd/vunnen.  

Överst i projektöversikten visas också nyckeltal avseende hela projektöversikten: 

● Återstående fakturering - Försäljningsvärdet minus genomförd fakturering för öppna 

projekt 

● Pågående arbete - värdet av nedlagd tid minus genomförd fakturering 

● Timmar den här månaden - rapporterade timmar denna månad i öppna projekt 

● Projekt som behöver följas upp - de projekt där slutdatum har passerats eller om 

nedlagd tid överstiger estimerad tid för projektet 

 

Om du väljer ett projekt i översikten kan du definiera projektets upplägg, genomförande och 

finansiella förutsättningar.  

Vill du skapa ett nytt projekt direkt kan du antingen klicka på Ny (+)/Projekt eller knappen Lägg 

till projekt. Här kan du välja om det nya projektet ska vara ett externt projekt eller ett internt 

projekt.  
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Projektets delar 

När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar: 

● Försäljning - information om införsäljningen och projektets aktiviteter (används under 

införsäljningsarbetet) 

● Projektplan - projektet och dess indelning i faser, estimerad arbetstid och tidslinjer 

● Samarbete - projektanteckningar och projektaktiviteter i en kanban-vy med 

projektuppgifter som passerar olika status 

● Finanser - projektets prissättning, avgifter, prognos och finansiell översikt 

● Projektinställningar - inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, 

nyckelord och projektspecifika arbetstyper eller produkter 

Skapa en projektstruktur 

Om du har skapat en projektplan direkt från offerten kommer en fördefinierad projektplan att 
visas. Annars skapar du en projektplan genom att öppna menyn Projekt, välja det aktuella 
projektet och fliken Projektplan. 
 
Ange projektets start- och slutdatum. Om du vill kunna följa upp projektet utifrån faser eller 
milstolpar kan du lägga till dessa, men det går också bra att arbeta utan faser.  Lägg till de faser 
som ska ingå i projektet, mängden förväntat arbete och start- och slutdatum. Du kan antingen 
lägga till projektmedlemmar i det övergripande projektet, så kommer de att föreslås i alla 
underliggande faser, eller definiera vilka personer som ska delta i respektive fas.  
 
När du har definierat en grov plan kan du enkelt dra-och-släppa staplarna i Gantt-schemat för 
att flytta dem i tiden eller justera start- och sluttidpunkterna genom att ta tag i kanten på stapeln 
och dra-och-släppa till aktuellt datum. När alla faserna är klara kommer respektive fasestimat att 
summeras upp till en projekttotal. Om du vill att en fas ska vara underfas till en annan fas tar du 
tag i vänsterkanten och drar den till höger tills den bildar en underfas. 
 
I kolumnen Personer kan du klicka på ikonen med personer för att se vilka som är deltagare i en 
viss fas och lägga till och ta bort personer. De personer som är projektmedlemmar kan 
tidrapportera på projektet/fasen. 
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På samma sätt kan du även se hur många aktiviteter som finns definierade för fasen eller 
projektet, hur många av dessa som är avslutade eller lägga till nya aktiviteter genom att klicka 
på bocken i kolumnen Aktiviteter. 
 
För att göra ytterligare inställningar i en viss fas kan du klicka på kugghjulet längst ut till höger 
på fasraden och t.ex. välja vilken standardarbetstyp som ska gälla för fasen. Denna arbetstyp 
kommer då att föreslås som standard när någon tidrapporterar mot den aktuella fasen. Ett rött 
hänglås på fasen betyder att den är låst för tidrapportering, t.ex. om den endast är en 
summering av andra faser eller om den är stängd. 

Projektmallar 

Om du har projekt av en viss typ som ofta återkommer kan du skapa mallprojekt som du sedan 

kan använda som mall när du skapar ett nytt projekt och på så sätt dra nytta av tidigare 

erfarenheter om upplägg, innehåll, estimat och aktiviteter. Namnge mallprojekten på ett sätt så 

att alla som ska använda dem förstår vilken typ av projekt de avser.  

Du kan sedan importera projektplanen från mallprojektet eller ett annat projekt med liknande 

förutsättningar till ditt nya projekt genom att klicka på knappen Lägg till en projektmall. När du 

kopierar projektplanen kan du välja om du vill återanvända faser, aktiviteter, resursallokering 

och/eller prissättningen, projektmedlemmar m.m. 
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Samarbeta med projektets medlemmar 

I ett projekt kan du använda fliken Samarbete som en gemensam projektyta för att dela 

information och aktiviteter med dina kollegor. Det finns två vyer att välja på:  

● Kommentarer 

● Projektaktiviteter 

Om du väljer vyn Anteckningar kan du ange en kommentar och klicka på Skicka internt. Denna 

information syns bara för dem som är projektmedlemmar inom företaget. 

 

 
 

Om du väljer vyn Projektaktiviteter kan du lägga till en projektaktivitet och sätta rätt ansvarig 

person och status på den. Du kan sedan dra-och-släppa uppgiften mellan olika statuskolumner 

för att byta status på projektaktiviteten. 

 
 

Du kan öppna projektuppgiften genom att klicka på uppgiftens rubrik och sedan ändra t.ex. 

ansvarig person, status eller när den förväntas vara klar. Projektuppgifter som är försenade 

markeras med ett rött utropstecken. 

Projektets finanser 

Under projektfliken Finanser definieras allt som har med projektets prissättning att göra samt 

visas all typ av finansiell information för det aktuella projektet. 
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Definiera projektets prissättning 

Innan medarbetarna kan börja rapportera tid på projektet bör ni titta igenom de arbetstyper och 

produkter som ska vara möjliga att använda i det aktuella projektet. Öppna projektfliken 

Finanser och den översta sektionen Ange priser. 

Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: 

● Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna 
● Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de 

fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden 
● Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista 

eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet. 
I standardprislistorna definieras de priser som ska gälla för de olika arbetstyperna per timme, 

påslag för övertidsarbete och resekostnader. I projektets prislista kan du först välja en 

standardprislista och sedan klicka på knappen Projektspecifik prislista, så kan du justera de 

olika priserna för det aktuella projektet. De ändrade priserna kommer inte att påverka 

standardprislistan, bara den aktuella projektprislistan. Timpriserna kan specificeras både per 

person, arbetstyp och fas. Om du justerar projektets priser kommer namnet på prislistan att 

ändras automatiskt till Projektspecifik prislista. 

 

 
 

Det finns även möjlighet att lägga till fasspecifika undantag. Det innebär att en viss fas kan 

prissättas med fastpris trots att det övriga projektet löper på timpriser. Välj den aktuella fasen, 

om det ska gälla alla en enstaka arbetstyper och om det ska gälla alla personer eller en viss 

persons arbete. Sätt det fasta priset för den aktuella fasen och om det ka faktureras eller ej.  

 

När du anpassar en prislista, kan du även begränsa vilka standardarbetstyper som ska vara 

valbara i det aktuella i projektet. Användarna kommer då bara kunna välja dessa när de 

tidrapporterar. Detta definierar du i så fall på fliken Projektinställningar. 
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Under fliken Resekostnader ser du vilka typer av resekostnader som finns och du kan 

bestämma om de ska vara fakturerbara eller ej i det aktuella projektet genom att kryssmarkera 

respektive kostnadstyp. De resekostnader som visas har definierats i era systeminställningar. 

 
 

 

Under fliken Produktpriser kan du även ändra standardpriset på produkter i det aktuella 

projektet.  

 
 

När du anpassar en prislista, kan du även begränsa vilka standardprodukter som ska vara 
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valbara i det aktuella i projektet. Användarna kommer då bara kunna lägga till dessa produkter. 

På fliken Projektinställningar kan du begränsa projektets valbara produkter.  

Lägga till projektkostnader 

Längre ner på fliken Finanser finns sektionen Avgifter och övriga kostnader. Denna sektion 

består av fyra områden där du kan lägga till olika avgifter:  

● Arvoden 

● Produkter 

● Leverantörskostnader  

● Resekostnader 

 

Om du valde att skapa en faktureringsplan utifrån offerten kommer en fördefinierad 

faktureringsplan med avgifter visas under respektive rubrik. Annars kan du lägga till ytterligare 

avgifter genom att klicka på Lägg till en avgift och välj vilken typ av avgift som avses. 

 
 

Projekt kan även innehålla produkter eller artiklar som ska vidarefaktureras. Här kan du även 

lägga till fördefinierade produkter eller lägga till engångsprodukter. Engångsprodukter kommer 

inte att sparas till era standardprodukter utan bara finnas i det aktuella projektet. 
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När produkten har lagts till kan du lägga till ytterligare information om produkten genom att 

klicka på raden. Här kan du t.ex. justera momssatsen eller välja vid vilken tidpunkt produkten 

ska bli fakturerbar, t.ex. vid ett visst datum eller när en specifik fas är avslutad. Som standard 

blir produkterna fakturerbara omedelbart. Datumet för kostnaden påverkar vilken månad som 

kostnaden påverkar prognosen. Om du klickar på knappen med dollartecken kan du ändra vilket 

kostnadsställe produkten ska belasta (om det ska vara något annat än det kostnadsställe som 

projektet hör till).  

 
 

Under rubriken Leverantörskostnader visas t.ex. sådana leverantörskostnader som har 

inhämtats från ert ekonomisystem och som ni vill ska belasta projektet och eventuellt 

vidarefaktureras. 
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Under rubriken Resekostnader visas de reseutlägg som rapporterats på projektet. Dessa 

reskostnader registreras via tidrapporteringsvyn. Om ni har versionen Premium eller Enterprise 

av Severa kan dessa resekostnader också rapporteras via tjänsten Reseersättning. 

 

Projektets prognos 

En viktig del i uppföljningen av projekt är att kunna följa projektets prognos. På projektets flik 

Finanser i sektionen Prognos kan du redigera fakturerings-, intäkts- och övriga utgiftsprognoser. 

Fakturerings- och övriga utgiftsprognoser som baseras på fasta avgifter kan även hämtas 

automatiskt via knappen Uppdatera prognos. Oavsett när du använder den funktionen kommer 

prognosen att uppdateras med innevarande månad och framåt och tidigare månader ligger 

kvar. Prognosvärdet hanteras olika beroende på när den aktuella posten är fakturerbar. 



NYA VISMA SEVERA - ANVÄNDARHANDBOK 

 

28 

 

 
 

● Omgående - när en post faktureras omgående visas det fakturerade beloppet i 

fakturaprognosen för innevarande månad och kostnaden visas i den månad som fältet 

“Datum för kostnaden” avser. 

● Den XX/YY - när en post faktureras ett visst datum visas det fakturerade beloppet i den 

angivna månaden och kostnaden visas i den månad som fältet “Datum för kostnaden” 

avser. 

● När fasen är genomförd - när en post faktureras utifrån att fasen är slutförd visas 

beloppet i den månad som fasens slutdatum har. Om fasen saknar slutdatum visas 

beloppet i den aktuella månaden. Kostnaden visas i den månad som fältet “Datum för 

kostnaden” avser. 

● Återkommande - hanterar det fakturerade beloppet och kostnaden på samma sätt. 

a. Den första månadens prognos baseras på fältet “Startdatum” 

b. Fältet “Upprepa varje” definierar intervallerna efter “Startdatum” 

c. Om upprepningen upphör efter ett visst antal gånger upprepas beloppet och 

kostnaden lika många gånger (dock högst 12 månader framåt). 

d. Om upprepningen upprepas fram till ett visst datum kommer beloppet och 

kostnaden att upprepas fram till detta datum (dock högst 12 månader framåt) 

e. Om upprepningen upprepas utan slutdatum kommer beloppet och kostnaden att 

upprepas högst 12 månader framåt. 

Nyckeltal för inblick i projektets status och lönsamhet 

På projektets flikar finns fördefinierade nyckeltal: 

● Förväntat försäljningsvärde - det värde som angetts eller baserats på offerter i 

försäljningsprojektets försäljningsvärde 

● Timpris % – visar hur stor andel av rapporterad tid som har fakturerats 

● Projektets slutförande – den procentuella slutförandegraden av projektet baserat på 

antal nedlagda timmar i förhållande till estimerade timmar 

● Avslutade uppgifter – antal öppna kontra avslutade projektuppgifter 

● Fakturerat per timme – det genomsnittliga priset per fakturerad timme 
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● Fakturerat belopp av försäljningsvärdet – hur stor andel som hittills har fakturerats i 

förhållande till försäljningsprojektets förväntade värde. 

Ytterligare projektuppföljning 

Ytterligare information om hur projekt och dess lönsamhet fortskrider kan belysas med några 

standardrapporter under Rapporter.  

Några exempelrapporter: 

● Rapporter/Projekt/Projekt – i denna rapport kan du se alla projekt och hur de fortskrider 

samt välja att visa ursprungligt estimerad tid, justerat estimat, allokerad tid, återstående 

tid, fakturerad tid, m.m. för att få en bra kontroll på hur projektets utfall förhåller sig till det 

ursprungliga estimatet. 

● Rapporter/Projekt/Faser – i denna rapport kan du jämföra nedlagd tid och estimerad tid 

per fas. 

● Rapport/Projekt/Arbetstimanalys – i denna rapport kan du se nedlagd tid grupperat på 

projekt, personer, avdelningar, osv. 
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RAPPORTERA TID OCH UTLÄGG 

Rapportera arbetad tid 

Välj menyn Tid & Utlägg. Högst upp till höger i fönstret visas den användare som är inloggad, 

men beroende på dina användarrättigheter kan du även välja att rapportera tid åt någon annan.  

De nyckeltal som visas överst i fönstret beror på era systeminställningar, men de vanligaste 

nyckeltalen är: 

● Flextid - visas bara om ni har Severa-versionen Premium eller Enterprise. Visar hur 

mycket mer tid den anställde har rapporterat utöver vad arbetskontraktet definierar 

● Arbetstimmar - antal rapporterade timmar den aktuella perioden 

● Frånvaro - antal rapporterade frånvarotimmar den aktuella perioden 

● Timmar och frånvaro - totalt antal rapporterade arbetstimmar och frånvaro den aktuella 

perioden 

● Förväntade timmar - förväntat antal arbetstimmar enligt personens arbetskontrakt  

● Fakturerbart % - alla registrerade arbetstimmar som avser externa kunder och där 

arbetstypen har ett utpris > 0kr även om de avser fastprisprojekt som inte faktureras per 

timme 

● Produktivt % - alla registrerade arbetstimmar som är av produktiv karaktär/totalt 

registrerade arbetstimmar. Om en arbetstyp som har markerats med Ej produktiv i 

Inställningar/Arbetstyper också har ett utpris så räknas den ändå som produktiv. 

 

 

 
Välj vilken dag du vill rapportera tid för. Välj projekt genom att klicka på den gröna knappen 

Lägg till arbetstid och välj aktuellt projekt och fas. 



NYA VISMA SEVERA - ANVÄNDARHANDBOK 

 

31 

 

 
 

För varje projekt väljer du sedan arbetstyp och antal timmar. Systemet kommer att föreslå ett 

antal timmar baserat på hur mycket du redan har rapporterat den aktuella dagen och hur 

mycket du förväntas arbeta varje dag.  

 
 

Vilka projekt, faser och arbetstyper som är valbara beror på vilka projektmedlemmar som har 

definierats för respektive projekt. Du kan också rapportera tid på ett projekt där du inte är 

specifikt utpekad som projektmedlem om fältet Anslutning är tillåten är markerat med Ja i 

projektdefinitionen samt att din behörighetsprofil under användarinställningar tillåter det. 

 

Om ditt företag använder Övertid har detta definierats i systeminställningarna. Den rapporterade 

övertiden resulterar då i ett påslag på flextiden.  

 

När du sparar posten visas även en förloppsindikator över hur många timmar som återstår totalt 

av fasens tidsestimat utifrån all nedlagd tid, oavsett person.  

 
Om du håller muspekaren över posten, så visas även tre ikoner i högerkanten. Klicka på 

pratbubblan om du vill ange en intern kommentar som bara kommer att vara synlig för den eller 

de som har tillgång till tidrapporten och fakturaposten internt, kommentaren kommer inte att 
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vara synlig för kunden. Ikonen med en penna öppnar posten för redigering och ikonen med 

papperskorgen tar bort posten. 

Rapportera utlägg 

Du kan också lägga till resekostnader genom att klicka på pilen bredvid arbetstidsknappen, 

väljer Resekostnader och sedan vilket projekt/fas som ska belastas med kostnaden. 

 
 

Om du t.ex. väljer Resekostnader kan du välja mellan olika typer av fördefinierade 

resekostnader. De alternativ som finns att välja mellan definieras i systeminställningarna. 

 

 
Ange sedan även en beskrivning av vad resekostnaden avsåg och avsluta genom att klicka på 

Klar. Om du vill redigera posten igen klickar du på posten och redigerar innehållet. 

 

Om du har versionerna Premium eller Enterprise av Severa kan du välja att skapa 

reseersättningar via menyn Ny (+) /Reseersättningar utifrån dina registrerade reseutlägg. 

I listan visas alla registrerade reseutlägg och du markerar dem som ska höra till samma 

reseersättningsanmälan och väljer Nästa. Medarbetaren byter status på reseersättningen till 

Väntar på godkännande eller liknande status. Med hjälp av rapporter och startsidor kan chefen 

på ett enkelt sätt hålla reda på om några nya reseersättningar kräver granskning och 

godkännande innan de kan skickas vidare för utbetalning till medarbetaren eller 

vidarefakturering till kunden.  
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Tips: 

● Om du använder tjänsten Reseersättning kan du också använda appen Visma Scanner 

för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. 

Rapportera frånvaro 

Du kan registrera frånvaro genom att klicka på pilen bredvid arbetstidsknappen, välja Frånvaro. 

 

 
 

 
 

Välj aktuell frånvarotyp, t.ex. sjuk, VAB, m.m. och tidpunkten för frånvaron eller aktivera 

knappen Hela dagen. Frånvarotyperna definieras i era systeminställningar. 

Om du har rapporterat frånvaro ett datum visas denna dag med ett orange streck i kalendervyn. 

Stänga dagen 

Om du har rapporterat färdigt den aktuella dagen kan du klicka på Stäng dagen, så 

grönmarkeras datumet i kalendern. Då vet du att du är klar med tidrapporten den aktuella dagen 

och posterna kan inte ändras. Vill du justera något för en stängd dag kan du välja den aktuella 

dagen och öppna den igen genom att klicka på Öppna dagen och sedan redigera posterna.  

Godkänna och justera tidrapporter 

Om du har rollen som chef eller motsvarande behörighet kan du välja vilken medarbetares 

tidrapport du vill titta på genom att byta namn uppe övre delen av fönstret Tid & Utlägg. Alla 

nyckeltal och tidrapporter visar den valda personen. Där ser du till exempel om de har 
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klarmarkerat dagarna i sin kalender (som visas i grönt) eller om de har rapporterat frånvaro 

(som visas med orange). 

 

Om du har versionerna Premium eller Enterprise av Severa kan du ange om arbetstiden ska 

godkännas innan de kan faktureras. På detta sätt kan du säkerställa att alla timmar granskas 

innan de faktiskt blir fakturerbara. Det finns två sätt att godkänna tidrapporter, dels från 

projektvyn, t.ex. om projektledaren godkänner den rapporterade tiden alternativt via rapporterna 

under huvudmenyn Rapporter/Tid & Utlägg/Godkännande av arbetstimmar. 

I projektvyn kan du klicka på huvudprojektets eller fasens nedlagda timmar, så visas en rapport 

över alla timmar. Markera raderna och välj Ändra godkännandestatus till Godkänd alternativt 

något av de andra alternativen under pilmenyn, t.ex. Ändra godkännandestatus till Ej godkänd. 

 

 
I rapportmenyn gör du på samma sätt och markerar de rader som ska godkännas och väljer 

Ändra godkännandestatus.  

 

Rapporterade timmar kan justeras ända fram till att de har blivit fakturerade. Om du behöver 

ändra timmar som redan har godkänts måste timmarna först återställas till status Ej godkända, 

innan de kan ändras. 

Beräkna flextid 

Om du har versionerna Premium eller Enterprise av Severa kan du använda funktionalitet för att 

hålla reda på medarbetarnas flextid. Beräkningen utgår ifrån om medarbetarna rapporterar mer 

eller mindre tid per dag än vad deras arbetskontrakt och förväntad arbetstid per dag stipulerar. 

Arbetskontrakten hanteras i Användarhanteringen. I systeminställningarna kan du även ange 

vilka dagar i veckan medarbetarna förväntas arbeta på. Om medarbetaren rapporterat betald 

frånvaro påverkar den också flextidsberäkningen.  

Följa upp medarbetarnas nedlagda tid 

Ytterligare sätt att följa upp nedlagd eller fakturerbar tid finns i rapportgalleriet. Några exempel 

på användbara standardrapporter: 
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● Rapport/Tid & Utlägg/Användare – i denna rapport kan du ta ut mängder med 

information om alla användare, rapporterad tid, fakturerbar tid, frånvaro, förväntad 

arbetstid (enligt arbetskontraktet), nedlagd tid per arbetstyp, m.m. 
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SKAPA FAKTUROR 

Skapa fakturamallar 

Grundläggande fakturamallar definieras i era systeminställningar av systemadministratören. 

I mallen kan de olika blocken med fakturainformation flyttas till den plats du vill ha dem och du 

kan även  ange texter före eller efter fakturaraderna. Dessa texter visas då varje gång en 

faktura skapas utifrån samma mall. På fliken Inställningar i fakturamallen kan du justera vilka 

rader och kolumner och beskrivningar som ska visas eller hur flera likadana poster ska 

grupperas.  

 

Vilken fakturamall som ska användas som standard kan definieras på flera nivåer: 

● På företagsnivå alternativt per organisatorisk enhet 

● Per kund 

● Per projekt 

 

Om mallar finns definierade på flera nivåer kommer den mest specifika nivåns mall att ha 

företräde, t.ex. projektmall över kundmall. Inom ett projekt kan du även justera den individuella 

mallen ytterligare när du skapar en enskild faktura.  

Skapa faktura 

Det finns tre sätt att skapa en faktura på: 

● Från värdet Klart att fakturera i projektet - genom att öppna det aktuella projektet och 

klicka på den gröna knappen i övre högra hörnet som visar hur mycket som är klart för 

fakturering 

 
 

● Från Ny (+)-menyn 

● Från huvudmenyn Fakturering/Skapa fakturor - där du ser ett urval över alla projekt som 

har poster klara för fakturering. 
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Listan över fakturerbara poster kan också filtreras utifrån t.ex. datum eller andra inställningar i 

övre högra hörnet. 

I listan markerar du den eller de aktuella fakturorna du vill generera och klickar på knappen 

Skapa till status “Utkast”.  

I respektive fakturautkast kan du t.ex. lägga till övrig information som t.ex. referenser och 

ordernummer under sektionen Detaljerad information. Betalningsvillkor kan definieras på 

företagsnivå, kundnivå och projektnivå. Den mest detaljerade nivån styr vilka betalningsvillkor 

som används. 

Du kan också välja att byta kund eller kundkontakt på det aktuella projektet till en annan än vad 

projektet har som standard. 

 

.  
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På fliken Fakturainställningar kan du kontrollera om rätt mall är vald eller om du vill anpassa den 

ytterligare för den aktuella fakturan. Om du justerar övriga inställningar som format, rad- eller 

kolumninnehåll och sparar detta kommer nästa faktura som genereras för detta projekt att 

använda samma inställningar.  

 

Under sektionen Fakturarader kan du markera och justera innehållet i en rad genom att klicka 

på raden, så öppnas den för vidare redigering.  
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Du kan även flytta rader till Faktureras senare eller Faktureras ej genom att markera raden och 

sedan välja åtgärd.  

 
 

Avsluta med att bestämma status för fakturan genom att klicka på statuspilarna och sedan på 

Stäng. Vill du öppna fakturan som PDF för att se hur fakturan kommer att se ut, bifoga som e-

post eller skriva ut fakturan väljer du pilen bredvid Stäng-knappen. 

 

Följa upp faktureringen 

Det finns flera sätt att följa upp faktureringen: 

● Från ett specifikt projekt eller ett specifikt kundkort, fliken Finanser – ute i högerkanten 

visas de fakturor som är öppna för det aktuella projektet 

● Välj huvudmenyn Rapporter/Finanser/Fakturering/Fakturor – en översikt över alla 

fakturor denna månad och vilken status de har. Du kan välja att filtrera rapporten för att 

t.ex. endast visa de som är obetalda och har ett förfallodatum före idag. 

● Välj huvudmenyn Rapporter/Finanser/Fakturering/Fakturarader – en rapport där du kan 

granska enskilda fakturarader utifrån valda filter, t.ex. ett visst kostnadsställe.  
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Fakturaöversikt 

Under menyn Fakturering/Fakturor visas alla skapade fakturor och i vilken status de befinner 

sig. Du kan välja om du vill visa alla fakturor i en listvy eller en kanban-vy för bästa överblick. 

Från listvyn kan du även spara fakturarapporten till en fil, t.ex. csv-fil. 

 
I den övre delen av fönstret visas också nyckeltal avseende fakturering, som också påverkas av 

de filter du applicerar på vyn. 

 

Nyckeltalen visar:  

● Fakturering denna månad - Alla fakturor med skapandedatum denna månad 

● Prognostiserad fakturering denna månad - Prognos för innevarande månad 

● Värdet av timmar denna månad - Värdet på rapporterade timmar innevarande månad 

● Klart att fakturera - Det som är klart för fakturering per aktuellt datum   
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INSIKT OCH ANALYS 

Startsidan är en bra plats att samla all relevant information utifrån användarens fokus, så att du 

snabbt får en överblick över det som är viktigt för dig, oavsett vilken roll du har. Startsidorna 

byggs upp med hjälp av Severas standardrapporter, grafer och dina egendefinierade rapporter. 

Vilka rapporter och vilket innehåll du kan se och skapa startsidor för beror på dina behörigheter.  

Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på Severa-ikonen i övre vänstra 

hörnet. 

 

Skapa startsidor 

Öppna startsidan och klicka på Redigera startsida i övre högra hörnet.  

Skapa en ny startsida genom att klicka på Lägg till startsida. 

 
 

Ange ett namn på startsidan och markera om du vill att startsidan ska vara synlig endast för dig 

personligen (Egna) eller för alla med en viss behörighet (Delad). Markera i så fall vilka roller 

som ska få se startsidan. 
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Lägg till en rapport eller graf till startsidan genom att klicka på Lägg till innehåll. 

 
 

För att ändra en befintlig rapport eller graf på startsidan, klicka på kugghjulet i högra hörnet av 

den aktuella rapporten/grafen.   

 
 

Du kan även ändra storleken på rapporten eller grafen genom att dra i varje rapports nedre 

högra hörn där det visas en liten pil. När du är klar trycker du återigen på Redigera startsida för 

att stänga av redigeringsläget. 
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR 

För att ni ska kunna definiera säljflöden och projekt samt rapportera nedlagd tid behöver 

systemet konfigureras med olika inställningar. Utöver det behöver ni bestämma vem som ska 

ha tillgång till vad utifrån roller och behörigheter. Dessa inställningar påverkar inte bara vad ni 

kan rapportera in i systemet utan skapar också förutsättningar för hur ni vill kunna följa upp 

verksamheten och vilka dimensioner eller perspektiv som är viktiga för er att analysera.  

Mer information om olika systeminställningar finns på Severas support-community.  

OBS! De flesta artiklarna om inställningar finns på engelska.  

  

https://support.severa.com/hc/en-us/sections/202942103-Settings
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MER INFORMATION 

För mer information om hur systemet fungerar, tryck på ikonen med ett frågetecken ute till 

höger. En online-hjälp öppnas där du kan söka efter relevanta avsnitt och funktioner samt hitta 

mer information på våra support-sidor. 

 

 

 
 

För mer information, tips och tricks kan du även följa vårt kundcommunity på 

https://community.visma.se/sv/software/produkter/Visma-Severa/ 

 

 

https://community.visma.se/sv/software/produkter/Visma-Severa/

