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I oroliga tider

Håll dig uppdaterad via forumet

I vårt forum har vi samlat information för både 
företagare och redovisningsbyråer. Genom att 
prenumerera på sidan Samlad information om 
corona för dig som företagare så kan du hålla dig 
uppdaterad och få notiser via mejl när ny information 
tillkommer. 

Gratis webbinarier varje fredag för byråer

Under kommande veckor kommer vi ha kostnadsfria 
webbinarier där vi pratar om krisens följdverkningar 
för dig och dina kunder, du hittar dessa på sidan 
Stöd till dig i krisen. Lyft dina frågeställningar innan 
webbinarierna via forumet inne på byråsidan och 
fliken Diskussion. Redan nu kan du se Hur står sig 
redovisningsbranschen i Coronatider från den 3 april.

Obs! Du behöver ha en användare och vara inloggad 
för att se innehållet i diskussionsfliken.

Håll dig uppdaterad under krisen

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Samlad-information-om-corona-for-dig-som-foretagare/ba-p/173748
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Samlad-information-om-corona-for-dig-som-foretagare/ba-p/173748
https://vismaspcs.se/kampanjsidor/byra/webbinarier
https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisnings-revisionsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://www.youtube.com/watch?v=2nqmOWqGgLs&list=PL_6iwrIQ8Yn4dits3t3y5G2LOYADg06bH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2nqmOWqGgLs&list=PL_6iwrIQ8Yn4dits3t3y5G2LOYADg06bH&index=2
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Lägg till anteckningar på dina artiklar

Vi har lagt till ett fält för Anteckningar på artiklar där 
du och dina medarbetare kan lägga till information 
om artikeln. Anteckningarna du gör på artikeln visas 
inte på fakturor.

Sök efter företagets uppgifter i startguiden

Nu slipper du skriva in dina företagsuppgifter 
manuellt i guiden. Genom att söka efter ditt 
bolagsnamn eller organisationsnummer anges 
uppgifter, som till exempel adress, med automatik. 
Detta är smidigt om du vill gå igenom startsidan med 
en ny kund!  

Förbättrad vy av bildunderlag

Nu har vi gjort om vyn där du laddar upp dina 
bildunderlag, så att du ska få en bättre överblick och 
enklare hantering av alla dina bildunderlag, se bild.  

Visma eEkonomi

Skapa nytt räkenskapsår i Android-appen

Om räkenskapsåret saknas vid en ny faktura kan du 
nu skapa det nya året direkt i Android-appen. 



  Visma Ekonomiöversikt



Du har väl inte missat att du kan uppgradera 
Visma Ekonomiöversikt? 

Byt från Start till Standard för att kunna arbeta 
med prognos, budget, samt mer diagram och 
rapporter! Läs om alla smarta funktioner som 
tillkommer i vårt foruminlägg om Visma 
Ekonomiöversikt Standard. 

Visma Ekonomiöversikt

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



Skapa byråanstånd 

Nu kan du ansöka om byråanstånd via Visma 
Advisor.  Läs hur du gör i forumet eller se filmen som 
visar dig alla steg. På grund av coronaviruset 
underlättar Skatteverket ansökan och inlämningen 
utökas till 15 juni för samtliga deklarationer, både 
digitalt och via papper.

Ny version för Visma Advisor Connect

Nu finns det en ny version att ladda ner. Gå till 
Inställningar - Byråinställningar - Ladda ner, för att få 
fram länken till den senaste versionen.

Visma Advisor

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-ansoka-om-byraanstand-via-Visma-Advisor/ba-p/173050
https://www.youtube.com/watch?v=aOjYrmpWWpU&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=4&


  Visma Advisor Period & År



Du har väl inte missat alla helgrymma 
nyheter som hänt senaste tiden?  

Visma Advisor Period & År

Använd tjänsten gratis för din egna byrå

Genom att fylla i blanketten Visma Advisor Period & År 
för eget bruk får du tillgång till att använda tjänsten 
gratis för din byrås egna användning. Läs mer om 
denna nyhet i forumet! 

Deklarera åt privatpersoner

Nu kan du använda tjänsten utan extra kostnad för 
dina kunder som är privatpersoner och delägare i 
fåmansföretag som behöver deklarationsblanketterna 
K10 och INK1. Läs hur du gör för att komma igång.  

Stöd för enskild firma 

Du kan nu arbeta med avstämning för både period- 
och årsavslut med stöd av bokslutsbilagor, automatiska 
kontroller och checklistor anpassade för enskild firma. 
Läs mer om denna nyhet! 

Signera årsredovisningen digitalt

Med tjänsten Visma Sign kan du signera 
årsredovisningar, kontrakt, avtal och andra dokument 
digitalt som kräver signatur. Mer information om  
Visma Sign hittar du här!  

https://vismaspcs.se/registrera-dig-for-visma-period-och-ar-for-eget-bruk?elqTrackId=599BBA0E29342C9F4B98202423C099BE&elqTrack=true
https://vismaspcs.se/registrera-dig-for-visma-period-och-ar-for-eget-bruk?elqTrackId=599BBA0E29342C9F4B98202423C099BE&elqTrack=true
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-antligen-anvanda-Visma-Advisor-Period-amp-Ar-for-byran/ba-p/170789
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Deklarera-at-privatpersoner-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/174013
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Antligen-Nu-finns-enskild-firma-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/169830
https://vismaspcs.se/visma-sign


  Du har väl inte missat...



Arbeta på bästa sätt 

Help Centre - Genom frågetecknet i programmet kan du 
ta del av våra filmer, nyheter och skriven hjälp - allt samlat 
på ett ställe. 

Forumet - Ta del av nyheter och processer & tips, 
diskutera ett ämne med andra byråer eller ställ din fråga 
till oss.  

Supportwebb - Ta hjälp av skriven hjälp och vanliga frågor 
genom fliken Support på vår hemsida vismaspcs.se   

Filmer - Varje produkt har en egen spellista på YouTube 
med filmer där vi går igenom olika funktioner. 

Foruminlägg att hålla koll på 

En samlad sida med information om Corona 

Årsredovisningsmallar vid digital inlämning

Bjud in revisor direkt från Visma eEkonomi

Digital inlämning i Visma Advisor Period & År

Nya integrationer

Rekyl av Schotte Systems - Orderhantering, 
tidrapportering och leverantörsfakturascanning. 

Åhléns by Sharespine - Koppla ihop Åhléns med med 
Visma eEkonomi, din e-handel eller din butikskassa. 

Avazon Kaseya BMS Connector - för företag som arbetar 
med IT-support.  

Att hålla koll på

https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisnings-revisionsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://vismaspcs.se/support/visma-eekonomi
https://vismaspcs.se/
https://www.youtube.com/watch?v=HpYNe8T08y0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&index=2&
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-bokforing/Samlad-information-om-corona-for-dig-som-foretagare/ba-p/173748
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Arsredovisningsmallar-vid-digital-inlamning/ta-p/173237
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Bjud-in-revisor-direkt-fran-Visma-eEkonomi/ba-p/171581
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Digital-inlamning-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ta-p/173233
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/rekyl-av-schotte-systems/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/ahlens-by-sharespine/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/kaseya-bms-connector-by-avazon/


Spellistan för redovisningsbyråer 

Spellistan Tips & Trix för redovisningsbyråer visar dig 
tips på hur du och dina kunder samarbetar mer 
effektivt, smarta funktioner i programmen samt 
intervjuer med andra byråer. Missa inte den!  

Nya supportfilmer 

Skapa byråanstånd i Visma Advisor 

Kom igång med fastpris i Visma Advisor 

Fastpris vid tidsregistrering och fakturering i 

Visma Advisor 

Så fungerar Visma Advisor Period & År 

Spellistor att följa  

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=aOjYrmpWWpU&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=4&
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=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
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Visma eEkonomi

Förbättrad vy av bildunderlag

Gå tillbaka


