
 

 
 
 
 
 
 
Visma Utvecklarpaket för eget bruk  
 
Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt 
avtal med tillhörande bilagor. 
 
Visma Spcs är en av Sveriges största leverantör av ekonomiprogram till mindre företag. I 
Visma Spcs produktsortiment ingår många produkter, bl a Visma Administration, Visma Compact, 
Visma Lön och Visma Skatt. De flesta programmen har tiotusentals användare och för att 
låta dess slutanvändare koppla på för- och eftersystem till Visma Spcs program, så har Visma Spcs 
utvecklat ett generellt programmeringsgränssnitt (s k API; Application Programming Interface) och 
tagit fram ett program som i fortsättningen benämns Visma Integration. 
 
I Visma Utvecklarpaket ingår det en icke-exklusiv rätt att koppla på för- och eftersystem, som 
utvecklats av tredje part eller för eget bruk. Detta under förutsättning att du har en giltig 
programlicens och ett giltigt serviceavtal på Visma Integration och någon av våra produkter som är 
möjliga att koppla med Visma Integration. 
 
Följande ska göras för att få köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk: 

• Skriv ut avtalet.  

• Läs igenom och godkänn avtalet genom att skriva under båda exemplaren.  

• Skicka båda exemplaren av avtalet till Visma Spcs på nedanstående adress.  
 
Visma Spcs AB  
Försäljning Teknik  
351 94 Växjö  
 
Tel: 0470-70 60 00  
Fax: 0470-70 60 10  
 
Vad händer sedan?  

 
När vi får in dina ansökningshandlingar går vi igenom dem, sedan händer följande:  
 

• Vi gör en kreditupplysning och en ekonomisk bedömning av ert företag.  

• Efter godkänd bedömning skickar vi ett godkänt underskrivet avtal till dig.  
 
  
 
Med vänlig hälsning  
Visma Spcs AB  
 
 
Erik Bergseth 
Customer Journey Manager 
  



 

 

 

 

Avtal för Visma Utvecklarpaket för eget bruk 

A. Parter  
Visma Spcs AB, orgnr 556252-9155, nedan kallat Visma Spcs och  
 
 ________________________________________ , orgnr  ____________________________ - __________________  
nedan kallat kunden. 

B. Förutsättningar 
Mellan ovanstående parter har denna dag följande avtal träffats om upplåtelse av den icke-exklusiva rätten att utveckla en 
egen koppling mellan kundens Visma Integration och kundens övriga produkter för att utväxla data på ett säkert sätt.  

C. Avtalsvillkor 
Följande bilaga utgör en integrerad del av avtalet: 
 
Bilaga 1 Villkor  
Bilaga 2 Undantag för utveckling av tredje part 

D. Avtalsperiod 
Avtalet gäller tills vidare med 1 månads skriftlig uppsägning. 

E. Ändringar m m 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande ske skriftligen och vara undertecknade av parterna. 

F. Skiljedom 
Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling av parterna utsedda representanter. Om parterna inte 
lyckas nå en överenskommelse ska tvisten slutligen avgöras av Växjö Tingsrätt med tillämpning av svensk lag. 

 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit ett exemplar var. 
 
 ____________________________   ____________________________  
Ort, datum Ort, datum 
 

 

 ____________________________   ____________________________  
Visma Spcs AB  Behörig firmatecknare 
Erik Bergseth 
Customer Journey Manager  ____________________________________  
 Namnförtydligande  
 
 

 
  



 

 

 

 

Avtal för Visma Utvecklarpaket för eget bruk 

A. Parter  
Visma Spcs AB, orgnr 556252-9155, nedan kallat Visma Spcs och  
 
 ________________________________________ , orgnr  ____________________________ - __________________  
nedan kallat partnern. 

B. Förutsättningar 
Mellan ovanstående parter har denna dag följande avtal träffats om upplåtelse av den icke-exklusiva rätten att utveckla en 
egen koppling mellan kundens Visma Integration och kundens övriga produkter för att utväxla data på ett säkert sätt.  

C. Avtalsvillkor 
Följande bilaga utgör en integrerad del av avtalet: 
 
Bilaga 1 Villkor  
Bilaga 2 Undantag för utveckling av tredje part 

D. Avtalsperiod 
Avtalet gäller tills vidare med 1 månads skriftlig uppsägning. 

E. Ändringar m m 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande ske skriftligen och vara undertecknade av parterna. 

F. Skiljedom 
Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling av parterna utsedda representanter. Om parterna inte 
lyckas nå en överenskommelse ska tvisten slutligen avgöras av Växjö Tingsrätt med tillämpning av svensk lag. 

 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit ett exemplar var. 
 
 ____________________________   ____________________________  
Ort, datum Ort, datum 
 

 

 ____________________________   ____________________________  
Visma Spcs AB  Behörig firmatecknare 
Patrik Settlin 
Försäljningschef  ____________________________________  
 Namnförtydligande  
 
 

  



 

 Bilaga 1, Avtal för Visma Utvecklarpaket för eget bruk 2012-03-01  

 
Villkor  
 
1. Upplåtelse  
Visma Spcs säljer och distribuerar efter eget val Visma Utvecklarpaket för eget bruk till, av Visma Spcs godkända, kunder.  
 
Kunden har genom detta avtal med Visma Spcs förvärvat en nyttjanderätt till Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Visma 
Utvecklarpaket för eget bruk får endast används för eget bruk av kunden och får inte delges till eller göras tillgänglig för 
tredje part. Om kunden anlitar tredje part för att utveckla en koppling för eget bruk, se villkoren i avtalets bilaga 2. När 
avtalet upphör, upphör även nyttjanderätten.  
 
Visma Utvecklarpaket för eget bruk innehåller:  

• en icke-exklusiv rätt att utveckla en egen koppling mellan kundens Visma Integration och annan produkt. Denna 
rätt upphör samtidigt som detta avtal upphör att gälla.  

• en timmes kostnadsfri support på utvecklarpaketet, dock maximalt två samtal  
• information och instruktioner  

 
Parterna förbinder sig att inte, genom handling eller underlåtenhet, äventyra giltigheten av bestämmelse(r) i Visma Spcs avtal 
med bilagor.  
 

2. Överlåtelse av avtalet  
Kundens rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan Visma Spcs 
skriftliga godkännande.  
 
Visma Spcs äger rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom Vismakoncernen.  
 

3. Visma Spcs skyldigheter  
Visma Spcs skyldigheter omfattar att:  
 

• hålla kunden informerad om förändringar i Visma Utvecklarpaket för eget bruk och Visma Integration,  
 

• ge service till kunden på Visma Utvecklarpaket för eget bruk mot timersättning enligt gällande prislista,  
 

• svara för kundsupport, uppdateringar och garantiåtagande på Visma Integration och tillhörande Visma Spcs 
program  

 

4. Avgifter och betalningsvillkor  
Kunden betalar en licensavgift för nyttjanderätten till Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Avgiften betalas i förskott. 
Tjänster som inte omfattas av avtalet debiteras kunden per timme enligt gällande prislista. Minsta debiterbara tid är en timme.  
 
Moms tillkommer på samtliga priser. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter. 
Visma Spcs förbehåller sig rätten att ändra priset för själva avtalet för kommande perioder samt ändra priserna för varor och 
tjänster under gällande avtalsperiod.  
 

5. Upphovsrättigheter 
Visma Spcs är ägare till alla upphovsrättigheter till produkten/tjänsten eller har avtal med andra upphovsmän i den grad 
produkten innehåller källkoder som Visma Spcs inte har upphovsrättigheterna till. Detta gäller även den dokumentation, 
såväl elektronisk som tryckt, som hör till produkten. 
 
 

6. Avtalets upphörande  
Vardera parten äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande:  
 
a. om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet, såsom till exempel att inte betala i 
tid; eller  
 
b. om den andra parten ställer in betalningarna eller kan antas ha kommit på obestånd.  
 
Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller 
han borde ha fått kännedom om den.  
 
Oavsett om avtalet sägs upp eller ej, ska part gottgöras skada som uppkommit genom avtalsbrott.  



 

 
7. Information  
Visma Spcs tillhandahåller i första hand viktig information via e-post och Visma Spcs hemsida, www.vismaspcs.se. 
  
Kunden ska på egen hand söka information som kan ha betydelse för partnerns verksamhet samt att förse Visma Spcs med 
aktuella företagsuppgifter såsom postadress, telefonnummer, mobilnummer, organisations- eller personnummer, 
kontaktperson och aktuell e-postadress.  
 

8. Ansvarsbegränsning 
Visma Spcs ansvarar ej för de program som kunden utvecklar med hjälp av Visma Utvecklarpaket för eget bruk och ej heller 
för följderna av hur dessa program påverkar Visma Spcs program och dess databas. 
 
Visma Spcs ansvarar ej i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, inte ens om den har 
uppkommit för att begränsa en direkt skada. För direkt skada kan den eventuella ersättningen aldrig bli större än den erlagda 
avgiften för den aktuella produkten. 
 
Visma Spcs har full frihet att göra tekniska förändringar och ändringar i prestanda. Visma Spcs underrättar dock kund om de 
förändringar som sker. 
 

9. Person- och företagsuppgifter 
Visma Spcs hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). Mer information finns att få hos Visma Spcs på 
telefon 0470-70 60 00. 
 

10. Sekretess 
Kunden förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information 
som kunden erhållit från Visma Spcs och som är av sådan art att den är att betrakta som Visma Spcs affärshemlighet. Kunden 
ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående av anställda. 
Såsom affärshemligheter anses bland annat vara all information, specifikationer, dokumentation samt programvara i varje 
form. Detta gäller även material avseende produkterna, inklusive tekniska specifikationer samt affärsförhållande och 
produktplaner. 
 

11. Övrigt 
Kunden förbinder sig att ha rutiner och program för att förhindra spridning av datavirus, trojaner och liknande. Kunden 
förbinder sig att förvara lösenord och användarnamn på ett säkert sätt för att förhindra att obehöriga får tillgång till 
konfidentiell information. 
 

12. Force majeure 
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund 
i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar 
eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, 
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, serverhaveri, 
telefonavbrott eller olyckshändelse av större omfattning. 
 
Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom. 
  



 

Bilaga 2, Avtal för Visma Utvecklarpaket för eget bruk 2012-03-01  
 
 
 

Undantag avseende sekretess 
 
För dig som avser att lämna utvecklingsarbetet av kopplingen till annat företag ska nedanstående fyllas i: 
 
Kunden, med organisationsnummer ____________________________________________, har rätt att delge utvecklaren  
 
______________________________________________(juridiska namnet), med  
 
organisationsnummer__________________________________________________ 
 
den information som ingår i Visma Utvecklarpaket för eget bruk, för att utvecklaren ska kunna utveckla en koppling mellan 
kundens Visma Integration och annan produkt på uppdrag av kunden. För att fullgöra sina åtaganden har utvecklaren rätt att, 
under utvecklingstiden, installera nödvändiga Visma Spcs produkter som kunden har licens för. Kunden ansvarar för att 
utvecklaren informeras om och accepterar villkoren i detta avtal. Rätten för utvecklaren att utveckla en koppling gäller endast 
för ovanstående kund (organisationsnummer). 
m. 


