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500 000
kunder

 Norge
Huvudkontor i 

Oslo,

anställda

Över

7000

100
Mer än

kontor



50% av alla Nordiska företag använder 
något av Vismas affärssystem

60% av Svenska och Norska årsredovisningar 
och skattedeklarationer

960 miljoner euro (2017)

5 miljoner lönespecar per månad, 70% av 
alla i Norge



Detta är Visma

Stor fisk i en liten sjö som 
konkurrerar med globala 

aktörer

Affärskritiska produkter 
och tjänster med hög 

grad av lokala regler och 
förordning

Nordiskt fortDiversifierad bas av 
över 500,000 kunder 
med återkommande 

intäkter

Tillväxt och vinst nu10-15 förvärv per 
år

Övergång till molnet



Visma Software AB



Affärsidé

Visma Software AB ska erbjuda molnbaserade 
affärssystem och SaaS-tjänster som gör våra användare 

mer effektiva och kunderna till fans.



“Software is eating the world”
Every company needs to become a software company

(Øystein Moan, 2016)

Competitiveness through software



Vad håller på att hända just nu?
“Ta hand om rubbet” -trenden (IaaS)

“Koppla ihop ERP med saker” -trenden (IoT)

“Vi vill veta allt om våra kunders beteenden” -trenden

“System skall vara självförklarande” -trenden (UX)

“System skall själv prata med myndigheter” -trenden



“Prata med affärssystemet” -trenden

“Allt blir tjänster - också projekt” -trenden (PaaS?)

“En uppgradering av OnPrem behöver kunna jämföras 
med kostnaden av en molntjänst” -trenden

“Integrera allt” -trenden (öppet API) 

“Ange det mest givna värdet” -trenden (Machine Learning)









Framtiden för Mamut





http://www.youtube.com/watch?v=xGudil2e5_Y


•Baserade i Stockholm, Oslo och Krakow

• Består av en 1a linje & Knowledge team

• Knowledge team

• Redovisning
• Teknik

• 1a linje hanterar alla typer av inkommande ärenden

• Knowledge team, dokumenterade utredningsärenden, databasrelaterade 

ärenden samt avancerad felsökning

Mamut Support



1st Line

•Vad vi gör:
• Vägleder vid frågor om programmets funktionalitet

• Hjälper till vid enklare och/eller ofta förekommande tekniska fel

• Förklarar hur de olika modulerna tekniskt sett fungerar

• Konsulterar 2nd line vid behov

•Vad vi inte gör
• Håller inte kurser i programmets funktionalitet

• Löser inte nätverksfel

• Besvarar inte frågor om vad som redovisningsmässigt är/inte är korrekt



2nd Line (Knowledge Team)

•Vad vi gör:
• Tidskrävande konsultuppdrag (script, speciella exporter, rapportkoder, etc)

• Hjälper till vid sällsynt förekommande och svårare tekniska fel

• Baserar på information från 1st line och jobbar inom sina kunskapsområden

• Konsulterar utvecklingsavdelningen vid behov

•Vad vi inte gör
• Löser inte allmänna fel i operativsystem och andra mjukvaror

• Bistår inte med redovisningstekniskt arbete men tipsar om vad som behöver 

undersökas

• Tar inte emot inkommande samtal men kan ringa ut



Visma Mamut Community

Partners

Hjälpfiler online

Hur kan du få hjälp?

Kontakta oss:

08-40 000 166  

support@mamut.se

Telefontider: 9.00-15.00

https://community.visma.com/t5/Visma-Mamut/ct-p/SE_SW_Visma-Mamut
https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/Behover-du-en-konsult/ta-p/156267
http://help.mamut.com/SE/mhelp/200/mhelp_Left.htm
mailto:support@mamut.se


Tips & trix
● Genvägar

○ %-sök
○ D för dagens datum

● Status och Analys
● Aktivitetshantering

○ Uppföljningsaktiviteter
○ Aktivitetsmallar
○ Duplicera

● Massuppdatering
● Varupaket



Visma.net - nästa steg? 



Varför molnet?



Visma.net ERP
1

2

5

3

4

Moderna arbetsprocesser

Automatisering

Schemaläggning

Avvikelsehantering

Incident-/händelserapportering

6 Mobilitet



Redovisning
Frisläpp budget
Frisläpp buntar
Bokför buntar
Frisläpp buntar, utökad
Frisläpp arbetsböcker
Kör automatkontering
Kör återkommande 
transaktioner
Omräkna huvudbokssaldo

Leverantörsreskontra
Fakturor Approval
Frisläpp fakturor
Frisläpp 
anskaffningskostnader
Fakturainkorg
Manuella betalningar
Betalningsförslag
Godkänn betalningsförslag
Exportera buntbetalningar

Kör återkommande 
transaktioner
Omräkna leverantörssaldo
Ändra leverantörens zon

Kundreskontra
Frisläpp fakturor & 
betalningar 
Skriv ut fakturor
Skriv ut ny orig. faktura
Manuella betalningar
Skapa kundåterbetalningar
Kreditspärra kunder
Använd automatiska 
betalningar
Avskrivning kundfordran
Kör återkommande 
transaktioner
Beräkna ränta
Underlag för ROT- och 
RUT-arbeten
Uppdatera rabatter

Generera moms på 
kassarabatt
Förbered kontoutdrag
Skriv ut kontoutdrag
Förbered påminnelser
Skriv ut/frisläpp 
påminnelser
Omräkna kundsaldo
Ändra kundens zon

Bank/likvidhantering
AutoPay-inkorg
Korrigera betalningar
Frisläpp likvidtransaktioner
Omräkna likvidkonto

Periodiseringar
Frisläpp scheman
Utför periodiseringar
Omräkna 
periodiseringssaldo

Anläggningsregister
Frisläpp anläggnings- 
transaktioner
Radera ej frisläppta 
transaktioner
Konvertera inköp till 
anläggning
Dela anläggningar
Överför anläggningar
Utrangera anläggningar
Beräkna avskrivning
Skapa 
anläggningsperioder för 
anläggningstillgångar

Skattehantering
Bokför ingående moms
Bokför utgående moms

65 Rutiner att schemalägga i Financials

Valutahantering
Frisläpp omräkningar
Omvärdera konton för 
huvudbok
Omvärdera konton för 
lev.reskontra
Omvärdera konton för 
kundreskontra

Inställningar
Filsynkronisering
Skicka och ta emot e-post
Importscenarier
Exportscenarier
Skicka aviseringar
Skicka rapporter



Accounting 
offices

Bank 
integration 

Governmental 
Reporting Cloud 

automation 

Business 
insights Integrations 

Subscriptions

Payroll

Modules

Collaboration

Visma.net 
ecosystem    

InterCompany
& Branches

Logistics

Time & 
Project

Time & 
Project

Travel 
Expense

Payslip & 
Absence

Employees

Approval

“Contact 
Management”

80+
ISV

Full user Light user 2020



Visma.net ERP
Fördelar

• Automatisering
• Webbaserat
• Dynamisk redovisningsmodell
• Förfrågningar
• Import/export scenarion
• Prislistor
• Anläggningsregister
• Avtalsfakturering
• Konsolidering
• Valutahantering
• Periodisering
• Bankintegration - Visma.net AutoPay
• Måttenheter
• Flytande beställningspunkter
• Flexibel tillgänglighetsberäkning - påfyllnad
• Ordertyper - RMA hantering



Visma Mamut
Fördelar

• CRM
• Strukturartiklar i flera nivåer
• Varianthantering



OrdermatchResa och Utläggshantering 

App som:
● Fotograferar
● Tolkar 
● Laddar upp till Visma.net Expense



OrdermatchApproval (Godkännande)

Godkännande av:
● Fakturor
● Resekostnader och utlägg
● Bokföringsordrar & nya registerposter
● Nyckeltal



OrdermatchTid & Projekt 

App som hanterar:
● Arbetstider
● Projekt- och kunddata
● Resekostnader
● Aktiviteter/Uppföljning
● Resursplanering



Snabb tillgång till nyckeltal

Fördeler:
● Tillgång via mobil, surfplatta och dator.

● Enkelt att komma i gång med.

● Dela innsikt med hele organisasjonen.

Få direkt uppdaterade nyckeltal med 
dashboards och mobiltelefon



Respect

Reliability

Innovation

Competence

Team spirit



Niclas Fundin
Key Account Manager

niclas.fundin@visma.com

Pär Svärd
Channel Sales Manager

par.svard@visma.com


