
Visma eEkonomi Fakturering

Vill din kund börja sin digitaliseringsresa? 
Toppen! Då kan det vara dags för kunden 
att börja fakturera själv. Ni jobbar parallellt 
med samma data, men din kund får en egen 
version av programmet, Visma eEkonomi 
Fakturering. Här får din kund tillgång till 
funktioner som att lägga till kunder, skicka 
fakturor och hantera inbetalningar. Resten 
av redovisningen sköter du. Din kund blir mer 
delaktig i sitt företags siffror, samtidigt som 
du får mer tid till att rådgivning. Ett vinnande 
koncept för er båda!  

Vad ingår & kostar Visma eEkonomi 
Fakturering?

Kom igång 

Det är enkelt för din kund att börja fakturera 
själv med Visma eEkonomi Fakturering, och 
på startsidan ser ni båda tydligt status på 
kundfakturor. Med appen Visma eEkonomi 
blir det dessutom ännu mer flexibelt! Där kan 
kunden faktura var och när som helst, och till 
exempel enkelt scanna in bilder på kvitton 
som laddas upp automatiskt i programmet. 

Steg 1: 
Redigera kundens Visma eEkonomi variant 

För att byta till Visma eEkonomi Fakturering 
behöver du på byrån redigera samarbetet från 
vismaspcs.se och Mina tjänster. Du kan även 
snabbt redigera ett samarbete genom Visma 
Advisor via Kunder - din kund - Samarbeten - 
Redigera samarbeten.   

Redigera samarbete »

Steg 2: 
När du ändrat variant är det bra att du som 
byrå ser till att kunden kommer igång. 

Lägg till kund 
Skapa artikel 
Skapa faktura 

Så här hjälper du kunden att komma igång »

(Kunder eller artiklar behöver dock inte läggas 
till innan man börjar fakturera, det går att 
göra direkt på fakturan - bra va?).  

Tips: Läs även kapitlet Effektiv fakturering

Dela arbetsuppgifter med din kund
- När din kund sköter faktueringen, eller både fakturering och bokföring själv. 

https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete#varianter
https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete#varianter
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/edit-cooperation.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/invoicing/se/content/getting-started/a-start-sales.htm
https://cdn.vismaspcs.se/globalassets/guide_fakturering.pdf


Steg 2: 
När du ändrat variant är det bra att du som 
byrå ser till att kunden kommer igång. 

Här är bra länkar att skicka till din kund: 

Kom igång med Visma eEkonomi Smart »
Inköp och Utgifter »
Effektivisera bankflödet »
Utbildningar inom bokföring »
Utbildningar i Visma eEkonomi »

Din roll på byrån när 
kunden sköter en del av 
arbetsuppgifter själv. 

När kunden sköter den löpande 
redovisningen själv har du en viktig roll 
vid period- och årsavstämningen (som 
du sköter i Visma Advisor Period & År) 
och inte minst i rollen som rådgivare. 
Hjälp kunden förstå sin likviditet och 
resultat, samt hur de arbetar smart 
med sin redovisning och sina 
processer. 

Visma eEkonomi Smart

Vill kunden sköta det mesta själv? Låt då 
kunden istället arbeta i Visma eEkonomi 
Smart.

Vad ingår & kostar Visma eEkonomi Smart?

Steg 1: 
Redigera kundens Visma eEkonomi variant 

Om din kund idag inte sköter något själv kan 
du byta till Visma eEkonomi Smart behöver du 
på byrån redigera samarbetet från 
vismaspcs.se och Mina tjänster. Du kan även 
snabbt redigera ett samarbete genom Visma 
Advisor via Kunder - din kund - Samarbeten - 
Redigera samarbeten.  

Redigera samarbete »

Om din kund idag sköter fakturering men 
vill även sköta bokföring ska du förutom att 
redigera samarbetet även se till att kundens 
tidigare kundfaktura och inbetalningar blir rätt 
bokförda.

Uppgradering till Visma eEkonomi Smart »

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/getting-started/minitoc-startpage-getting-started.htm
https://cdn.vismaspcs.se/globalassets/guide_inkop_utgifter.pdf
https://cdn.vismaspcs.se/globalassets/guide_bank.pdf
https://vismaspcs.se/utbildning/bokforingskurser
https://vismaspcs.se/utbildning/visma-eekonomi?shortnames=Visma%20eEkonomi
https://vismaspcs.se/utbildning/visma-eekonomi?shortnames=Visma%20eEkonomi
https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete#varianter
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/edit-cooperation.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/getting-started/b-after-upgrade-invoicing.htm


Support
Vi finns här för dig

Har du praktiska frågor om din och kundens samarbete?  
Vanliga frågor »  

Tips, processer och nyheter

På vårt supportforum kan du ta del 
av frågor och svar, läsa om nyheter 
i våra program och dela dina idéer. 

Som redovisningsbyrå har du 
dessutom en egen yta där vi riktar 

information direkt till dig. 
 

Visma Spcs Forum » 

Välj vad du vill läsa mer om 

I våra hjälptexter hittar du allt du 
behöver veta om ditt program, från 
kom igång guider till mer specifika 
frågor. Från frågetecknet uppe till 
höger i ditt program kan du också 

söka direkt i våra hjälpavsnitt.
 

Skriven hjälp » 

Vi visar hur du gör

Vill du kanske se hur du aktiverar 
ett samarbete i Visma Advisor? Eller 
hur du hanterar bankkoppling? Det 

visar våra supportfilmer. Alla  
program har en egen spellista där vi 

går igenom olika funktioner. 
 

Spellista Visma eEkonomi » 

Behov av mer praktiskt hjälp? 

Är du i behov av att gå igenom 
grundera för hur ett samarbete 
fungerar mer praktiskt? Då finns 
sidan Digitalt samarbete i Visma 
eEkonomi till din hjälp. Där går vi 

igenom hur du kommer igång.

Samarbeta i Visma eEkonomi » 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete#vanliga-fragor
https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/minitoc-startpage-online-help.htm?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&elqTrackId=56821E66B62AF60856353379D6F83FC9&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/minitoc-startpage-online-help.htm?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&elqTrackId=56821E66B62AF60856353379D6F83FC9&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://www.youtube.com/playlist?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&elqTrackId=A86588BBA2A2181C284DF5FFAA7415AC&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://www.youtube.com/playlist?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&elqTrackId=A86588BBA2A2181C284DF5FFAA7415AC&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering
https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete


När du vill utvecklas
Vi hjälper dig att bli en digital vinnare

Skräddarsydd rådgivning 

Du som ny kund kan självklart få en 
skräddarsydd genomgång av ditt program. 
Boka en kostnadsfri rådgivning med en av 
våra byråexperter där vi ser över era behov 
och utmaningar samt kommer med förslag 
anpassade till er verksamhet.   

Boka möte med byråspecialist »

Webbinarier

Lär dig något nytt med våra utbildningar på 
distans. Vi har webbinarier om aktuella ämnen 
som lönsamhet med fast pris, trenderna i 
branschen och mycket mera. 

Se utbudet »

Visma Digital byrå

Många företagare arbetar digitalt och vill  
kunna sköta sina ärenden direkt från mobilen. 
Om du vill erbjuda det till dina kunder så kan 
Vismas coach hjälpa dig som projektstöd 

Mer om Digital Byrå »»

Bli Vismas Byråpartner 

Som byråpartner hos Visma får du unika  
erbjudanden samt förtur till våra spännande 
event och kickback när du rekommenderar 
Visma till dina kunder.  

Vismas Byråpartnerprogram »

Uppdaterad: 210304

https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/gratis-radgivning
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/workshopfastpris
https://vismaspcs.se/redovisning/affarsutveckla/digital-redovisningsbyra
https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/byrapartner?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&elqTrackId=51C7CEBA9F49DAC4A83B5227CC88E57B&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
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