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Vill du förnya ditt avtal?  
Ring 0470-70 62 50 eller mejla avtal.spcs@visma.com 

 
 

Bra att veta om serviceavtal  
Bara du som har ett serviceavtal kan dra nytta av programmets fulla kapacitet och vår 
personliga support. Du får tillgång till nya programversioner som är uppdaterade med 
aktuella lagar och regler, så att du kan känna dig trygg med att du följer dem. Du får också 
del av kontinuerliga förbättringar som sparar tid för dig. Men även själva programmet har mer 
att erbjuda för dig som har serviceavtal. Här kan du läsa om vilka funktioner, tjänster och 
fördelar i programmet som du går miste om när serviceavtalet upphör.  
 
Kontakta oss på 0470-70 62 50 eller avtal.spcs@visma.com om du har några frågor eller vill 
förnya ditt avtal.  
 
 
FUNKTION  SÅ HÄR PÅVERKAS DEN 

 
 
Visma AutoInvoice Med serviceavtal har du tillgång till tjänsten där du bland annat 

kan skicka och ta emot e-fakturor.  
 

Visma AutoCollect Med serviceavtal kan du skicka dina förfallna fakturor för 
kostnadsfri påminnelse och inkassohantering.  

 
Visma Ekonomiöversikt Med serviceavtal kan du starta tjänsten inifrån programmet och 

uppdatera den med senaste uppgifterna från din bokföring.  
 
Kreditupplysning  Med serviceavtal kan du direkt ifrån programmet ta 

kreditupplysningar, göra anmärkningskontroller och hämta 
adresser för att ha uppdaterade register och minska risken för 
kundförluster. 

 
Sms   Med serviceavtal har du möjlighet att skicka sms från 

programmet. 
 
Företagstermometer        Med serviceavtal får du koll på hur företaget mår i  
                     Företagstermometern. 
 
Visma Scanner          Med serviceavtal kan du scanna dina kvitton och fakturor med  
                     mobilen för att enkelt och snabbt få in dem i programmet. 
 
Koppling         Med serviceavtal har du möjlighet att koppla ihop programmet  
                     med Visma Tid, Visma Webshop, Visma Anläggningsregister, 

       Visma Analys och Visma Bokslut.  
       Du har även möjlighet att kommunicera med din redovisningsbyrå  
       via Visma Kundfaktura och Visma Webfakturering. 
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Extern integration        Med serviceavtal har du möjlighet att koppla på plussystem.   
 


