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Visma eEkonomi



Håll koll på ditt lager i Visma eEkonomi

Nu släpper vi äntligen tillvalet Lager i eEkonomi med 
grundläggande funktionalitet för att hantera lagervaror. 
Tillvalet fungerar ihop med eEkonomi Smart och Pro, 
samt för byråer som aktiverat eEkonomi Start-varianten 
på sin klient. Med tillvalet Lager kan du bland annat 
administrera lagervaror, inventera och justera 
lagervaror, hantera försäljning av lagervaror och 
värdera och bokföra varorna. Gå in under Appar och 
tillval om du vill aktivera modulen, se bild. Du kan läsa 
mer om denna härliga nyhet i vår forumtråd Visma 
eEkonomi Lager.

Kundens del att betala nu synlig i Kassa 
och Bank

Jobbar du med Rot/Rut och ska matcha inbetalningen 
från kunden mot rätt faktura har vi nu lagt till en 

kolumn som heter “Köparens del” för att du enklare ska 
hitta vilket belopp och vilken faktura du ska matcha 
mot. För att kontrollera att det inbetalda beloppet 

stämmer med det förväntade beloppet, det vill säga 
kundens del av fakturan finns nu kolumnen Kundens 
belopp i Kassa och Bank när du väljer upp fakturan.

Vår referens som företagsinställning

Det går nu att ange ett standardvärde på nya fakturor. 
Förut har programmet enbart föreslagit samma 
referens som du angett tidigare om du fakturerar 
samma kund flera gånger. Om du ändrar referensen på 
fakturan för en viss kund kommer programmet 
fortfarande föreslå senaste använda referensen vid nya 
fakturor för samma kund.

Visma eEkonomi

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Visma-eEkonomi-Lager/ba-p/172715
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Visma-eEkonomi-Lager/ba-p/172715


Förbättringar i revisorsinloggningen 

Nu får revisorn tillgång till byråns variant, Visma 
eEkonomi Pro, när de loggar in med sin inloggning som 
ger läsbehörighet. Tidigare när du bjöd in en revisor för 
en klient som till exempel hade Visma eEkonomi 
Fakturering fick revisorn klientens variant och kunde 
inte se bokföringen. Tänk på att det endast gäller i det 
fall det finns ett samarbete med en redovisningsbyrå i 
botten.

Se bildunderlag samtidigt som du skapar 
en ny leverantör

Nu kan du titta på underlaget och se/använda 
informationen på bilden om till exempel leverantörens 
adress och betaluppgifter, när du skapar en ny 
leverantör. Tidigare har du inte kunnat göra båda delar. 
Ytterligare en viktig del i arbetet med förbättringen av 
bildunderlagshanteringen.

Möjligt att aktivera/inaktivera 
förstoringsglaset på bildunderlaget

När du är inne på ett bildunderlag kan du själv välja om 
du vill använda förstoringsglaset eller inte med ett nytt 
val i undermenyn, se bild.

Visma eEkonomi



Visma Ekonomiöversikt



Visma Ekonomiöversikt

Ekonomin visas i överskådliga diagram som 
gör det enklare att förstå och följa kunden. 

 
Djupdyk i siffror och verifikationer. 

Perfekt för den ekonomiansvarige eller 
redovisningsbyrån som vill presentera siffrorna på 
ett snyggt och lättförståeligt sätt. 

Få en flerårsöversikt och jämför med 
föregående år i diagrammen. 

Ladda upp ekonomidata från vilket 
ekonomiprogram du vill. 

Få en snabb och tydlig överblick på ekonomin med Visma Ekonomiöversikt - byt från Start 
till Standard för att få budgetfunktion samt kunna arbeta mer med diagram och rapporter! 
Läs mer om alla smarta funktioner som tillkommer i vårt foruminlägg om Visma 
Ekonomiöversikt Standard 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Fler-smarta-funktioner-med-Visma-Ekonomioversikt-Standard/ta-p/173110
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Fler-smarta-funktioner-med-Visma-Ekonomioversikt-Standard/ta-p/173110


Visma Advisor



Ansök om byråanstånd via Visma Advisor!

Ett beviljat byråanstånd ger dig rätt att lämna 
inkomstdeklarationerna senare än den 4 maj 2020, se 
bild. Läs mer om hur du gör i programmet i vår 
forumtråd Byråanstånd i Advisor.

Överför flera fakturaunderlag till 
historiken samtidigt

Överför flera godkända fakturaunderlag från listan till 
historiken samtidigt. Under fliken Fakturaunderlag finns 
nu kolumnen Överför till historik, där alla godkända 
fakturaunderlag har försetts med varsin kryssruta som 
du markerar om du vill överföra dem till historiken. En 
förbättring för dig som inte har någon integration med 
ett ekonomisystem för fakturering.

Välj fakturaunderlag som ska skapas 

Du kan under fliken Skapa fakturaunderlag nu välja 
vilka underlag som ska skapas eller inte med hjälp av 
kryssrutor. Alla fakturaunderlag med status Faktura 
kommer att skapas som standard.

När du klickar på knappen Skapa fakturaunderlag 
kommer alla valda underlag att skapas och flyttas till 
fliken Fakturaunderlag.

Visma Advisor

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-ansoka-om-byraanstand-via-Visma-Advisor/ba-p/173050


Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration - En smartare samarbetstjänst

Nu kan kunder som arbetar i Visma eEkonomi samarbeta med byråer som vill sköta redovisningen åt klienten i Visma 
Administration. Det är helt enkelt ett smart samarbete där din kund fakturerar och hanterar betalningar i Visma 
eEkonomi Fakturering och du tar hand om resten i Visma Administration.

Du kan aktivera samarbetet från Visma Advisor eller Visma Byråstöd. När du väljer denna samarbetstjänst så ingår även  
Visma Ekonomiöversikt Start och Visma Scanner.

Visma eEkonomi Fakturering ger din kund flera nya funktioner:

● Skapa automatiskt återkommande fakturor
● Fakturera flera kunder samtidigt
● Fakturera via Visma eEkonomi App

Intresserad hur det kommer se ut för din kund? Ta en titt på filmen Välkommen till Visma eEkonomi Fakturering.

Är du nyfiken på att läsa mer om denna smarta samarbetstjänst? Besök vår sida Visma eEkonomi Fakturering till Visma 
Administration eller forumtråden En smartare samarbetstjänst för mer information.

Visma Advisor

https://www.youtube.com/watch?v=KJmVfnlvyaY&list=PL_6iwrIQ8Yn7z9OAABKr__KOmyRTuVV1t
https://vismaspcs.se/support/samarbete-eekonomi-administration-byra
https://vismaspcs.se/support/samarbete-eekonomi-administration-byra
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/En-smartare-samarbetstjanst/ba-p/172696


Visma Advisor Period & År



Stöd för blankett N8 - Skogsavdrag i enskild 
firma

För företagsformen Enskild firma har vi lagt till stöd för 
blankett N8. Blanketten lämnas som bilaga till blankett NE 
om företaget begär eller ska återföra skogs- eller 
substansminskningsavdrag i den enskilda firman.

Via det nya avsnittet Deklarationsbilagor under Årsavslut 
-Deklarationsunderlag skapar du bilagan som underlag till 
blankett N8. När du fyllt i uppgifter för alla fastigheter där 
du begär skogs/substansminskningsavdrag skapas 
automatiskt blankett N8 under menyn 
Deklarationsblanketter.

Automatiska standardkontroller 

Automatiska standardkontroller har lagts till för 
kontrolltypen Kombination av konton.

● Försäljning inte bokförd mot kundfordringar 
(Aktiebolag)

● Inköp inte bokförd mot leverantörsskulder 
(Aktiebolag)

● Försäljning inte bokförd mot checkkonto 
(Enskild firma)

När de automatiska kontrollerna körs nästa gång får du 
automatiskt ett kontrollresultat för de tillagda 
standardkontrollerna.

Visma Advisor Period & År 



Visma Advisor Period & År

Skriv ut kontrollresultat från Balansavstämning 
och Resultatanalys 

Skriv ut resultatet av de automatiska kontrollerna i dialogen på 
sidorna Balansavstämning och Resultatanalys. När du klickar på 
skrivarikonen i dialogrutans övre högra hörn visas 
utskriftsalternativen.

● För att skriva ut kontrollresultat med alla rader 
expanderade väljer du Detaljerad och klickar sedan på 
Ladda ner PDF. Observera att inte alla kontrolltyper skapar 
kontrollresultat som kan expanderas.

● För att inkludera kommentarer i utskriften väljer du 
Inkludera kommentarer och klickar sedan på Ladda ner 
PDF. Kommentarerna läggs till på den sista sidan i 
PDF-dokumentet.



Nya integrationer - Tipsa din kund 

● Sello - Automatisk synkronisering av order till 
Visma eEkonomi.  

● Leanic - Tidrapportering, planering, utlägg, 
representation och kvittohantering.  

● Cerve - Tar Foodservice-leverantörer online 
friktionsfritt, effektivt och skalbart. 

Besök gärna sidan Hitta din Integrationslösning för att 
läsa mer om alla våra integrationer.

Visma Live i Göteborg 

Den 3 mars var det äntligen dags igen för Visma Live. 
Denna gång var platsen Avenyn i Göteborg där 
medlemmar från redovisningsbranschen träffades för 
att lyssna på spännande talare och möta andra kollegor 
inom branschen. Ett pass under dagen handlade om 
smarta finesser och nyheter i Vismas tjänster. Vi har 
samlat flera av nyheterna som presenterades i vår 
forumtråd Nyheter från Visma Live. 

Du har väl inte missat...

Allt om fast prissättning i Advisor 

Foruminläggen Kom igång med fastpris och Fastpris 
vid tidregistrering och fakturering ger dig allt du 
behöver veta!  

Använd Visma Advisor 
Period & År kostnadsfritt för 
eget bruk! 
Arbetar du på en redovisningsbyrå som 
är ett aktiebolag som följer regelverket 
K2 eller enskild firma med 
deklarationsblanketter INK1 och NE 
bilaga kan använda Advisor Period & År 
kostnadsfritt för eget bruk. Läs mer i  
Visma Advisor Period & för byrån. 

https://integrationer.vismaspcs.se/appar/sello/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/leanic/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/cerve/
https://integrationer.vismaspcs.se/
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Visma-Live-Las-mer-om-alla-nyheterna/ba-p/172963
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Kom-igang-med-fast-prissattning-i-Visma-Advisor/ta-p/172468
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Fastpris-vid-tidregistrering-och-fakturering-i-Visma-Advisor/ta-p/172487
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Fastpris-vid-tidregistrering-och-fakturering-i-Visma-Advisor/ta-p/172487
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-antligen-anvanda-Visma-Advisor-Period-amp-Ar-for-byran/ba-p/170789


Tips & Trix för redovisningsbyråer 

Du har väl inte missat spellistan
som visar dig bland annat tips på hur du och dina 
kunder samarbetar mer effektivt, smarta 
funktioner i programmen samt intervjuer med 
andra byråer? 

Nya supportfilmer 

● Kom igång med fastpris i Visma Advisor 

● Fastpris vid tidsregistrering och fakturering i 

Visma Advisor 

● Så fungerar Visma Advisor Period & År 

● Momsredovisning i Visma Administration 

● Skapa ny leverantör i Visma Administration 

Spellistor att följa  

Missa inte heller våra supportfilmer som hjälper dig att 
arbeta i programmen:  

 
Visma eEkonomi Pro

Visma Ekonomiöversikt
Visma Advisor 

Visma Advisor Period & År

Film

https://www.youtube.com/watch?v=p-r_u2dSLHY&list=PL_6iwrIQ8Yn4c10b_Tzhz2g4pwL8DBl6h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7DBBIlHoHCk&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=4yJLMvfdhe4&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4yJLMvfdhe4&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iwON92OsV0s&list=PL_6iwrIQ8Yn56vsCBcYAvG6lZfuFW6XC1&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=ZE7Urv15Ls8&list=PL1625A8149DCB296C&index=81&
https://www.youtube.com/watch?v=LAy7SWpkD_A&list=PL1625A8149DCB296C&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=HpYNe8T08y0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=0bCuPdz71iY&list=PL_6iwrIQ8Yn7ITbbeuw8mORCWi-V-XmJ9&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yqBsLtTkuu8&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn
https://www.youtube.com/watch?v=JcsXztByJd8&list=PL_6iwrIQ8Yn56vsCBcYAvG6lZfuFW6XC1&index=2&t=1s


Bilder



Visma eEkonomi Lager
Gå tillbaka



Aktivera förstoringsglaset
Gå tillbaka



Byråanstånd Visma Advisor
Gå tillbaka


