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Visma Advisor 
Kom igång & funktioner
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KOM IGÅNG

Godkänn 

Dina medarbetare

Logga in på vismaspcs.se - Mina tjänster med 
de inloggningsuppgifter som har skickats till 
din mejl och godkänn  
bekräftelsemeddelandena. 

Ge dina medarbetare tillgång till 
tjänsten. Administrera licenser och 
användare »

Byråinställningar

Stödregister

Komplettera inställningar för 
exempelvis fakturaunderlag.
Ställ in grundinställningar »

Lägg upp stödregister för medarbetare
Prisgrupper »
Dimension »

Dina medarbetare

Kontakter

Komplettera uppgifter för dina 
medarbetare, så som prisgrupper, 
scheman och behörigheter i tjänsten.
Medarbetare »

Lägg upp kontakter som inte är knutna
till en viss kund.
Kontakter »

Stödregister

Lägg upp övriga stödregister som 
Enheter » och Utlägg »

INNAN DU BÖRJAR

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/administrate-licenses-and-users.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/administrate-licenses-and-users.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-agency-settings.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/price-groups.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-dimensions.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-employees.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-employees.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-contacts.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/units.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/outlays.htm
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1. Lägg upp inställningar för kund  

Under Underhåll i menyn i Visma Advisor
lägger du upp följande stödregister för 
kunder:

• Kundkategorier » 
• Uppdrag » 
• Dokumentkategorier » 
• Branscher » 
• Prislistor » 

Kundhantering

2. Lägg upp en ny kund  

Nu kan du lägga upp dina kunder i 
kundregistret. Delen Kunder är en central  
funktion i Visma Advisor. Här samlar du all 
information om dina kunder och via fliken 
Samarbeten bjuder du in dina kunder till 
andra Visma-tjänster.  
Alla kunder som du lagt upp och som är 
aktiva visas i kundlistan. 

För att lägga upp en ny kund, gå till fliken  
Kunder i vänstermenyn och välj knappen 
Ny kund. Fyll i uppgifterna om kunden och 
klicka på Spara. Kundsidan öppnas då och du 
kan komplettera med fler uppgifter.

Se film
Lägg upp ny kund »

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/customercategory.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-tasks.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/document-categories.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/industries.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-price-lists.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fKqkKdnTQ54&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=3


Samarbetstjänster
- Bjud in dina kunder till andra Visma - tjänster

1. Aktivera en tjänst 

För att kunna aktivera ett samarbete, 
det vill säga en Visma-tjänst, med en kund 
måste du först ha ett uppdrag upplagt på 
kunden i Visma Advisor.  

Koppla uppdrag till kund »

När det finns ett uppdrag upplagt väljer 
du den kund du vill aktivera ett samarbete 
för från Kunder i huvudmenyn. Via fliken 
Samarbeten inne på kunden kan du sedan se 
och välja vilka tjänster som du kan starta ett 
samarbete i.  

Se film 
Bjud in till samarbete »

Vill du skräddarsy dina Visma program på 
bästa möjliga sätt? Idag har Visma Spcs 
flera hundra integrationer att välja mellan. 
 
Integrationer »

2. Låt kunden godkänna 
 
Bjuder du in en kund som är kund hos Visma 
Spcs sedan tidigare till ett samarbete får din 
kund ett mejl om att godkänna samarbetet. 
I mejlet får kunden också en länk till att logga 
in på vismaspcs.se. På sidan Mina tjänster 
kommer en notis finnas med alternativen 
Godkänna och Avböja samarbetet.   
Bjuder du in en kund som inte är kund 
hos Visma Spcs sedan tidigare till ett icke 
betalande samarbete akiveras ert samarbete 
direkt. 

Samarbeta från Visma Advisor » 

Tips! 

För att få ett effektivt arbetsflöde kan du 
dela arbetsuppgifter med din kund i Visma 
eEkonomi. Alla kunduppdrag ser olika ut, 
därför finns olika varianter av 
Visma eEkonomi som din kund kan välja 
mellan. Din kund kan till exempel sköta 
faktureringen, bokföringen, eller sina 
leverantörsfakturor. Ett smart och 
digitalt samarbete kan ge dig tid över till  
annat - även i högsäsong.

Guide - Effektiv i Visma eEkonomi »

Redigera ett samarbete

Kundens behov kan ändras med tiden, 
då är det bra att ni har möjgliheten att 
redigera samarbetet till den variant som 
passar er bäst. Du kan redigera ett 
samarbete direkt från Visma Advisor.  
Gå in på valda kund under fliken Kunder i 
menyn, Samarbeten och knappen 
Redigera samarbete. Via penn-ikonen kan 
du redigera samarbetet, byta fakturamot-
tagare och avtalsperiod eller avsluta samar-
betet. Smidigt!

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/connect-task-customer.htm
https://www.youtube.com/watch?v=A4ud4V8QIfA&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=5
https://vismaspcs.se/integrationer?product=Visma+eEkonomi
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/collaboration-services.htm
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv


1. Prissätt ett kunduppdrag 

När du lagt upp ett uppdrag på en kund 
kan du välja hur uppdraget ska prissättas. 
Detta är aktuellt om du använder 
tidregistreringen i Visma Advisor, 
som du kan läsa mer om i nästa kapitel. 
Gå till Kunder och välj kund från listan. 
Gå till fliken Prissättning och välj 
Ny prissättning. 

Du kan debitera dina kunder genom 
Timpris, Transaktionspris eller Fastpris. 
Beroende på vilket du väljer, ser 
arbetsgången lite olika ut:

• Fastpris »
• Timpris »
• Transaktionspris »

Tips: Om ett sista fakturatillfälle för ett 
befintligt fastpris närmar sig, kan du 
istället för att lägga upp ett nytt fastpris 
förnya det befintliga, eller använda 
alternativet Pågående fast pris. 

Se film 
Ställ in fastpris »
Tidsregistrera med fastpris »

2. Lägg till en ny prislista 

Gå till Underhåll – Prislistor och klicka på 
Ny prislista. Välj Använd som standard 
om du vill att prislistan ska anges 
automatiskt när du lägger upp en ny kund. 
Fyll i Namn och Giltig fr.o.m - datum. 
Skriv in de priser som ska gälla från det 
satta datumet. 

Timpris och Transaktionspris »
 
 

Prissättning

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/getting-started/work-with-fixed-price.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/getting-started/work-with-price-per-hour.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/getting-started/work-with-price-per-transaction.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pzVX5ibjQqI&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=4&
https://www.youtube.com/watch?v=4AF3fSKZbac&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=17
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/add-new-pricelist.htm


Tid, fakturering 
& Utlägg

Tidregistrera arbetad tid  
 
I Visma Advisor kan du skapa fakturaunderlag 
på de tider och utlägg som har registrerats på 
respektive kund. Godkända fakturaunderlag 
kan sedan hämtas och överföras till ditt 
ekonomiprogram - hur enkelt som helst!

Du och dina medarbetare kan löpande 
registrera tid på de uppdrag och aktiviteter 
som ni utför åt kunder. På så sätt säkerställer 
ni att alla timmar finns registrerade när det 
är dags att fakturera. Du kan även registrera 
intern tid och frånvaro.

Så kan du tidregistrera »

Förbered faktureringen

Om du använder Visma eEkonomi behöver du 
koppla varje uppdrag och dess tidaktiviteter 
till ett artikelnummer på Underhåll – Uppdrag 
i programmet. 

Läs mer om Fakturering »

Registrera utlägg

När du har haft ett utlägg, till exempel en
resekostnad, registrerar du det i 
Utläggsregistreringen. Du kan koppla 
utlägget till kunden och uppdrag samt fylla i 
om det ska faktureras eller inte. Utlägg som 
markeras för fakturering kommer med  
när du skapar fakturaunderlag för kunden.  
Du kan även registrera utlägg som inte ska 
faktureras. Dessa registreringar kommer bara 
med i uppföljningen av kostnader.

Skapa utläggsregistrering »

Skapa fakturaunderlag

Välj Fakturering i huvudmenyn och gör dina 
urval för att få fram en lista med förslag på 
fakturaunderlag att skapa. Klicka på Åtgärd 
vid den kund du ska fakturera och välj 
Skapa fakturaunderlag. Gå till fliken 
Fakturaunderlag, klicka på Åtgärd - och 
Godkänn. Om du använder Visma eEkonomi 
kan du klicka på Överför via samma knapp. 
För att föra över till Visma Administration 
behöver du installera tilläggsmodulen 
Visma Advisor Invoice Basis. 

Läs mer om Visma Advisor Invoice Basis »

Se film 
Skapa fakturaunderlag » 
Överför fakturaunderlag » 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-time-registrations.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-invoicing.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/create-outlay-registration.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/export-invoice-bases.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-deJDgXEXgw&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=IIDOQs4CdD0&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=19


Bevakningslistor
- Följ upp och kontrollera dina kunduppdrag

Enkel överblick på kunduppdrag

Med Bevakningslistor får du en bra överblick 
över dina kunduppdrag. Du kan se status, 
följa upp och kontrollera att alla uppdrag 
blir genomförda. Allt eftersom du har 
genomfört aktiviteter på dina uppdrag, kan 
du gå till bevakningslistan och klarmarkera 
dem. Du kan välja mellan två olika typer 
av bevakningslistor: Alla uppdrag och Per 
uppdrag. På varje uppdrag kan du lägga upp 
bevakningspunkter, där du också kan ange ett 
klar senast-datum för varje bevakningspunkt 
och period på dina kunduppdrag. 

Automatiska bevakningspunkter 

Om du har ett samarbete i Visma 
eEkonomi och/eller Visma Skatt & Bokslut 
Pro, kan bevakningspunkter uppdateras 
automatiskt när ett uppdrag är utfört av en 
byråmedarbetare.

Gå till Underhåll - Uppdrag i Visma Advisor. 
Klicka på uppdraget och bläddra ner till 
rubriken Bevakningspunkter. Under 
Automatisk uppdatering från annat 
system kan du välja vilka bevakningspunkter 
som ska markeras som slutförda när en 
händelse skett i Visma eEkonomi eller  
Visma Skatt & Bokslut Pro. 

Läs mer om automatiska  
bevakningspunkter »

Per uppdrag 

Med listan Per uppdrag skapas en 
bevakningslista för varje uppdrag med 
bevakningspunkter. När du klickar på ett 
uppdrag, visas alla kunder som är kopplade 
till det. På respektive kund, kan du se vilka 
aktiviteter som har påbörjats, avslutats samt 
förfallit.

Läs mer om bevakningslistor »

Se film 
Bevakningslistor »

Alla uppdrag 

Bevakningslistan Alla uppdrag visar alla 
kunduppdrag som du deltar i.  
På respektive kund, kan du se vilka uppdrag 
som har påbörjats, avslutats samt förfallit.

Listan innehåller uppdrag med perioderna 
månad, räkenskapsår och kalenderår.  
Du kan göra urval på de tre föregående 
månaderna, den innevarande månaden  
och den nästkommande månaden. 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/mark-checkpoints-completed.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/mark-checkpoints-completed.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/mark-checkpoints-completed.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-checklists.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OIwMwqejkYU&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=17


Resursplanering & Rapporter 
- Planera och följ upp ditt arbetebete 

Med Resursplaneringen kan du planera  
vilka resurser som ska göra vad i ett  
uppdrag. Med grafer och rapporter kan  
du exempelvis följa upp hur planerad tid 
motsvarar den faktiskt nedlagda tiden 
för en specifik kund, ett uppdrag eller 
en medarbetare. Du får total överblick 
över byråns planering och 
tillgängliga resurser.

Resursplanering » 

Planera resurser: 
• Manuellt »
• Kopiera planerade timmar eller  

tidregistreringar från föregående år »

Rapporter  
I Visma Advisor kan du ta ut flera olika 
rapporter för uppföljning. I varje rapport  
kan du påverka uppbyggnad och innehåll. 
Dessutom kan du skriva ut dem till både  
pdf och Excel. 

Du kan även skriva ut listor på dina 
medarbetare, kunder och kontakter. 
Det gör du från respektive register. 
På kunder och kontakter kan du dessutom 
skriva ut adressetiketter.

Skapa en rapport »

Resursplanering

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-resource-planning.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/plan-hours-resource-planning.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/plan-resources-wizard.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/plan-resources-wizard.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/create-report.htm


Visma Advisor Supportsida

Vi har samlat all fin hjälp och support 
på ett ställe. Här kan du 

komma igång med ditt program,  
fördjupa din kunskap och  
hitta svar på dina frågor. 

 
Visma Advisor Supportsida » 

Forum 24/7

Lika barn leka bäst!
Häng med 40 000 likasinnande 
i vårt forum - du är inte ensam.

Öppet dygnet runt, varje dag, året runt. 

Visma Spcs Forum » 

Filmer

Vill du se hur du aktiverar 
ett samarbete i Visma Advisor? 

Eller hur du hanterar faktureringen? 
Luta dig då tillbaka och ta ett titt på våra 

filmer! 

 
Spellista Visma Advisor » 

Skriven hjälp

I våra grymma hjälptexter hittar du 
allt du behöver veta om 

ditt program. Från frågetecknet uppe 
till höger inne i Visma Advisor kan 

du enkelt söka direkt i våra 
hjälpavsnitt.

 
Skriven hjälp  » 

KONTAKTA OSS

Telefon:  
0470 70 60 00

info@vismaspcs.se
vismaspcs.se

Sambandsvägen 5
351 94 Växjö

https://vismaspcs.se/support/visma-advisor
https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-startpage-online-help.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-startpage-online-help.htm

