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Delade arbetsuppgifter 

Bli en digital vinnare

När din kund sköter fakturering, eller både 
fakturering och bokföring själv. 

Vi hjälper dig att utvecklas.



Du som redovisningskonsult kanske 
sköter all bokföring åt din kund, 
låter kunden fakturera själv, eller 
kanske fungerar som rådgivare för att 
utveckla företaget? 

Oavsett vilken typ av samarbete ni 
har och fas ni befinner er i kan ni alltid 
utvecklas och effektivisera samarbetet 
på flera sätt. 

Innan du börjar
Börja med att se till att kunden 
använder den variant av Visma 
eEkonomi som stämmer överens med 
vad den vill göra själv till en början. 
När det är gjort kommer ni märka att 
den här guiden kan hjälpa er att både 
komma igång, men även utveckla ert 
samarbete. 

Välj kundens Visma eEkonomi 
variant »

https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete#varianter
https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete#varianter


Fyll i alla grundinställningar 
på kunden i Visma Advisor. 
Lägg till en ny kund »   

Grundinställningar 

Bjud in din kund till att samarbeta 
i Visma eEkonomi. 
Samarbete med dina kunder från 
Visma Advisor »

Samarbeta

Kopiera inställningar 

Importera kundregister
1

3

2

4

Be kunden skicka över ett  
leverantörsregister och importera 
det till Visma eEkonomi
Importera leverantörsregister »  

Importera leverantörsregister

5

Gör fakturorna mer personliga och  
lägg in kundens logotyp i 
Visma eEkonomi.

Personliga fakturor i

6
Spara tid och koperia inställningar 
från ett befintligt företag. 
Startguide - Företagsuppgifter »  

Be kunden skicka över ett 
kundregister samt artikelregister 
och importera det till  
Visma eEkonomi
Importera kundregister »  

Tidigare bokföring

Har din kund bokföring sedan tidigare?
Be om att få en SIE-fil med bokföringen 
fram till aktuell period, för att kunna
importera i Visma eEkonomi.

Visma eEkonomi 

Använder din kund 
Visma eEkonomi Smart eller Pro sedan 
tidigare? Aktivera attest av 
leverantörsfakturor och momsrapport 
så din kund kan godkänna 
leverantörsfakturor och momsrapporter 
innan de bokförs och skickas 
för betalning.

Checklistan är framtagen av Tintti Dahlin, som jobbat som byråexpert på Visma Spcs och idag driver 
redovisningsbyrån Natural Numbers. 

Checklista
För dig på byrån

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/add-customer.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/collaboration-services.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/collaboration-services.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-suppliers-csv.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/getting-started/b-guide-companysettings.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-customer-csv.htm


Godkänn samarbetet i  
Visma eEkonomi, om du fått en förfrågan 
att samarbete i någon av varianterna: 
Smart, Bokföring eller Fakturering. 
Inget godkännande krävs för samarbete i 
Visma eEkonomi Start. 

Samarbete

Ladda ner appen för 
Visma eEkonomi. 

App för Visma eEkonomi

Bankkoppling

Kund- och artikelregister

1

3

2

4

Skicka över ett leverantörsregister 
till redovisningsbyrån. Exportera 
leverantörsuppgifter »
  

Leverantörsregister

5

Förmedla kontakt till eventuell  
tidigare redovisningsbyrå eller  
skicka SIE-fil med bokföring fram  
till aktuell period till den nya  
redovisningsbyrån.

Tidigare bokföringi

6
Kontakta din bank för att aktivera 
bankkoppling till Visma eEkonomi.
Arbeta med bankkoppling » 

Skicka över ett kundregister samt 
artikelregister till 
redovisningsbyrån via CSV-filer.  
Importera eller exporportera  
register »  

Import till programmet
 
För att import till programmet ska fungera utan problem, måste all data ha 
sparats på ett korrekt sätt i en kommaseparerad CSV-fil. I filen avgränsas 
uppgifterna med semikolon. I Microsoft kallas filen för CSV kommaseparerad 
eller CSV kommaavgränsad, beroende på vilket Office-paket du har installerat. 
I Mac heter samma format Windows-kommavgränsad (.CSV).

Checklistan är framtagen av Tintti Dahlin, som jobbat som byråexpert på Visma Spcs och idag driver 
redovisningsbyrån Natural Numbers. 

Checklista
För dig som kund

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-suppliers-csv.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-suppliers-csv.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-cashbank-work-with-bank-integration.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/settings-import-export-records-article.htm


Första kundmötet  är framtaget av Tintti Dahlin, som jobbat som byråexpert på Visma Spcs och idag 
driver redovisningsbyrån Natural Numbers. 

Visma eEkonomi 
Visa dina kund startsidan och hur 
programmet fungerar. Låt gärna kunden 
ställa frågor.  Support Visma eEkonomi »  

Film:
Startsidan i Visma eEkonomi »

Appen Visma eEkonomi
- Rapporter
- Support
- Fakturering
- Attestering 

När och hur ofta olika uppgifter ska göras 
Till exempel “Attest och betalningar sker  
dagligen eller veckovis.”

Anteckningar och Meddelanden i Visma 
eEkonomi. 

Registrera behörighet på banken 
Gör så att du som redovisningskonsult kan 
lägga upp alla nödvändiga betalningar för 
signering av kunden. 

Registrera deklarationsombud 
För att du som redovisningskonsult ska 
kunna sköta inlämning av alla nödvändiga 
deklarationer. 

Första kundmötet
- Så kan ett första kunmöte se ut

Boka in nästa möte!
Du kan också gå igenom följande 
beroende på kundens behov:

Appen Visma Utlägg eller 
Visma Scanner
- Fota kvitton och registrera utlägg
- Rapportera tjänsteresor
- Rapportera milersättning

Visma Ekonomiöversikt
- Skräddarsy startsidan med önskade grafer 
och diagram
- Kommentarer på månadsrapport

Aktivera företagsbrevlåda hos Kivra 
Dela med kundens personliga konsult, 
så att all viktig myndighetspost blir digital 
och lättillgänglig. 

Kom ihåg! 
Du kan arbeta på olika  
sätt med varje kund. Varje kund kan välja 
hur digital och delaktig i sin bokföring den 
själv vill vara. 

https://vismaspcs.se/support/visma-eekonomi
https://www.youtube.com/watch?v=75jJ4xBztRM&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=10


Korrekt och automatisk 
avstämning med bankkoppling 

Se till att använda integrationen 
mellan Visma eEkonomi och din kunds 
bank. Bankhändelser förs automatiskt 
över från bankkontoutdrag till 
programmet. Det sparar tid och tar 
bort risken att registrera någon 
händelse dubbelt. Genom att inte 
behöva registrera bankhändelser 
manuellt missar du heller inte någon 
transaktion.  

Arbeta med bankkoppling »

Ingen aktiv bankkoppling? 
Du kan ändå effektivisera 
bankavstämningen 
genom att importera kontoutdraget 
som läses in och matchas mot 
transaktionerna i programmet. 
Du behöver endast gå igenom och 
godkänna matchningen för att 
transaktionen ska bokföras.

Matcha bankhändelser med  
bokföringshändelser » 

Bankkoppling
- Effektivisera bankkoppling och kassa

Så får du snabb koll på 
kundens utdrag  

Under Kassa- och Bankhändelser i 
programmet ser du uppdaterade 
kontoutdrag och allt som har blivit 
matchat och bokfört automatiskt. 

Några exempel på vanligt förekom-
mande händelser som du med fördel 
hanterar under Kassa- och 
bankhändelser är Bankavgifter, Övriga 
uttag och insättningar, och 
Överföringar mellan egna bankkonton. 

Kassa - & Bankhändelser »

Tips! 
För att vara säker på att du jobbar 
smart i Visma eEkonomi, kika in på 
sidan Bankkoppling och kassa »  

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-cashbank-work-with-bank-integration.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/b-cashbank-match-bank-transactions.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/b-cashbank-match-bank-transactions.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/a-cashbank-new.htm
http://Arbeta med fliken Försäljning i Visma eEkonomi »


Effektiv 
fakturering
- Spara tid genom att digitalisera flödet

Arbeta effektivare med 
kundfakturor 

Utbilda din kund att använda 
digitala lösningar för en effektiv 
försäljningsprocess. På så sätt blir 
underlagen mer korrekta och snabbare 
bokförda. Ju snabbare din kund får 
in betalningar desto bättre blir dess 
likviditet. 

Som redovisningskonsult kan du även 
fungera som kundens rådgivare.  
Det innebär att du kan hjälpa kunden 
förstå vikten av att skicka fakturan  
som e-faktura eller via e-post.  
All tidsbesparing är värdefull. Likaså 
vikten av professionell kravhantering.

Film: 
Arbeta med fliken Försäljning i Visma 
eEkonomi »

Läs mer: 
Digitala fakturor och dokument »

Visma Påminnelse Direkt »

Låt programmet skicka ut 
fakturorna 

Om din kund fakturerar samma typ av 
varor eller tjänster med ett 
regelbundet intervall kan ni använda 
alternativet för återkommande 
faktura. 

Ställ in om fakturan ska skickas 
automatiskt eller manuellt. 
Automatiska fakturor skickas på det 
intervall som du själv väljer. 
På så sätt skickas den utan att ni ens 
behöver logga in. 

Med återrapportering från kundens 
bank bokförs alla inbetalningar 
dessutom helt automatiskt! 

Mall för återkommande fakturor »

Tips!  
Se över kundens behov utefter vilken 
typ av verksamhet det är. Behövs en 
bra lösning för kassa, e-handel eller 
hemsida? 

Titta på de integrationer som finns 
till Visma eEkonomi »

https://www.youtube.com/watch?v=cA0_Dv1kxwM&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=cA0_Dv1kxwM&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=11
https://vismaspcs.se/produkter/fakturahantering
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/a-visma-paminnelse-direkt.htm?
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-sales-create-recurring-invoice.htm
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/?product=Visma+eEkonomi
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/?product=Visma+eEkonomi


Visma Spcs företagskort

Med Visma Spcs Mastercard® företagskort 
(debit) slipper du påminna dina kunder 
om kvitton. Direkt när din kund har gjort 
ett inköp med kortet får de en notis i 
mobilen om att fota kvittot, med Visma 
eEkononomi appen.  
Alla transaktioner och underlag hämtas 
in i programmet och bokföringen görs på 
nolltid. 

Läs mer och beställ kortet » 

Snabbt, enkelt och digitalt

Med appen Visma Scanner kan din kund 
enkelt fota sina kvitton, som tolkas och 
laddas upp automatiskt i Visma eEkonomi. 
Med den tolkade datan går det snabbt för 
dig att bokföra händelserna. Programmet 
kommer dessutom ihåg hur du bokfört 
liknande händelser tidigare och kommer 
ge förslag på kontering som du kan 
godkänna eller korrigera. Supersmidigt! 

Visma Scanner » 

Film:  
Arbeta med fliken Inköp i  
Visma eEkonomi »

Inköp och utgifter 
- arbeta effektivt och digitalt 

Du och din kund bör sträva mot att få in 
så många leverantörsfakturor som möjligt 
helt elektroniskt i programmet. Flera 
tidskrävande steg kapas då både för dig 
och kunden. Ställ in i programmet att ta 
emot e-fakturor och meddela kundens 
leverantörer. Fakturor som skickas via brev 
kan du enkelt få in digitalt med hjälp av vår 
scanningscentral.  

Ta emot digitala fakturor »

Med ett helt digitalt fakturaflöde ökar 
behovet av ett smidigt attest- och 
betalflöde. I Visma eEkonomi finns en 
inbyggd attestfunktion som gör att 
du kan skicka fakturan till din kund 
för godkännande. Attestfunktionen 
går även att ställa in så att din kunds 
leveratörsfakturor skickas automatiskt för 
attest. Genom att aktivera bankkoppling 
kan du därefter skicka fakturan enkelt för 
betalning i banken direkt från programmet 
när den är bokförd, och din kund kan 
godkänna den i sin internetbank. På så sätt 
effektiviseras hela avstämningen 
och ni båda sparar tid.

Attest av leverantörsfakturor » 
Skicka betalning av leverantörsfaktura 
med aktiv bankkoppling »

För en mer avancerad lösning av attest 
finns Rillion One (f.d. Centsoft Invoice),  
en molnbaserad lösning som automatiserar 
hanteringen av leverantörsfakturor.  
Här kan du bland annat ha fler attestanter.

Rillion One » 

https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi/foretagskort
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-services-integrations-apps-visma-scanner.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mVTbVkFslyc&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=mVTbVkFslyc&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=12
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-purchase-register-purchase-invoice-approve-invoices.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-purchase-invoice-payment-active-bank-integration.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-purchase-invoice-payment-active-bank-integration.htm
https://vismaspcs.se/integrationer/partner/rillion-one


Tid- och projekthantering på 
webben 

Visma Tid Smart är ett webbaserat 
tidredovisningssystem där din kund 
och dess anställda kan rapportera 
fakturerbar tid, interntid, frånvaro, 
övertid, lönetillägg, resor med mera. 
Med Visma Tid Pro får din kund 
projektverktyget som sköter hela 
processen från första offert med 
e-signering till resursplanering och 
genomförande. Efter avslutat projekt 
följer du eller kunden enkelt upp 
arbetet med analysverktyget 
och håller koll på nyckeltalen. 

Visma Tid »  

Presentera siffrorna snyggt

Kommunicera enkelt med din kund 
genom att presentera siffrorna på ett 
snyggt sätt. Dela med dig av resultatet 
till din kund i form av diagram, 
rapporter och budget. Antingen i 
realtid eller i låste perioder. 

Visma Ekonomiöversikt »   

Väx med ditt program

Automatisera 
utläggshanteringen 

Om du har en kund som handlar 
mycket på kreditkort eller som har 
anställda som gör privata utlägg 
rekommenderar vi Visma Utlägg. 
Då kan din kund och dess medarbetare 
på ett enkelt sätt automatisera 
utläggshanteringen. Kundens anställda 
rapporterar utlägg, milersättning 
och traktamente direkt i mobilen 
medan chefer attesterar 
utläggsrapporter i mobilen 
eller på webben.

Visma Utlägg » 

- Tillval som tidredovisning, signering och utlägg

Signera snabbt och miljövänligt

Du har väl inte missat vår lösning för 
digital signatur - Visma Sign? 
Tjänsten passar perfekt till att skriva 
under årsredovisningar, kontrakt, avtal, 
referenser och andra dokument som 
kräver signatur. 

Visma Sign »  

https://vismaspcs.se/produkter/tid-och-projekthantering/visma-tid
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/integration-visma-eaccounting.htm
https://vismaspcs.se/produkter/loneprogram/lon/visma-utlagg
https://vismaspcs.se/visma-sign


För din kunds 
försäljning
- Rekommenderade intregrationer 

Arbetar din kund med kassa? 

Vill din kund ha en Kassa- och 
betallösning för butik och e-handel? 
Då kan MoreFlo vara svaret. Med över 
15 års erfarenhet av betallösningar 
som integreras till Vismas program ser 
MoreFlo till att din kund får en prisvärd 
och lättarbetad lösning som passar 
dess bransch.

MoreFlo »   

Minska den manuella 
arbetsbördan   

Sharespine är en marknadsledande 
integrationsplattform som kopplar 
ihop Visma eEkonomi med t.ex. 
WooCommerce eller Shopify 
samt marknadsplatser som 
CDON, Elgiganten, Afound och 
Åhléns Marketplace. Plattformen 
automatiserar hanteringen av 
försäljning, kunddata, produkter, lager, 
priser samt avstämning av din kunds 
betalsätt.

Sharespine »  

Vill du läsa mer om våra 
integrationer till Visma eEkonomi?

Med Vismas integrationer får din kund 
en effektivare och mer automatiserad 
vardag. Få mer tid över till annat och 
mer engagerade kunder.

Se alla integrationer » 

https://vismaspcs.se/integrationer/partner/moreflo
https://vismaspcs.se/integrationer/visma-eekonomi?p=1126&s=sharespine
https://vismaspcs.se/integrationer


Visma Advisor 

Ditt byråstöd som effektiviserar byråns 
interna arbetsflöden. Här får du full koll 
på dina uppdrag, tidredovisning och kan 
enkelt starta kundsamarbeten.

Med notifiering från Visma eEkonomi får 
du snabbt reda på om du till exempel har 
missat att låsa en bokföringsperiod eller 
om kunden har laddat upp ett kvitto via 
Visma Scanner som du inte har hanterat. 

Via Kunder - Samarbeten i programmet 
bjuder du in dina kunder till samarbete i 
andra Visma-tjänster.  

Samarbeta med dina kunder via Visma 
Advisor »

Film 
Samarbeta med dina kunder »

Byråflödet
- Så hänger dina program i molnet ihop

Visma eEkonomi 

Tidigare har vi gått igenom en del 
integrationer till Visma eEkonomi. 
Men har du koll på hur Visma 
eEkonomi är kopplat till våra andra 
redovisningsprogram i molnet?

Visma Advisor »  

Visma Skatt & Bokslut Pro »  

Visma Ekonomiöversikt »  

Visma eEkonomi har integration till 
samtliga program. Det innebär att du 
får notifieringar om nya händelser från 
dessa, enkelt kan navigera dig dit, samt 
enkelt och snabbt kan importera kundens 
data mellan programmen.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/collaboration-services.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/collaboration-services.htm
https://www.youtube.com/watch?v=A4ud4V8QIfA&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=5
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/activate-collaboration-eaccounting.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/getting-started/general-gettingstarted-current-status.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/integration-visma-eaccounting.htm


Visma Skatt & Bokslut Pro 

Använd Visma Skatt & Bokslut Pro 
kostnadsfritt för ditt eget skatt- och 
bokslutsarbete. Använd programmet även 
för dina kunduppdrag för ett effektivare 
arbete med dina kunders bokslut, 
årsavslut och deklaration.

Film: 
Så fungerar Visma Skatt & Bokslut Pro »  

Importera data direkt från Visma 
eEkonomi så skapas automatiskt ett 
antal bilagor samt kopplade bildunderlag 
som följer med. Det går också bra att 
importera data från en SIE-fil eller via 
manuell inmatning. 

Ställ in datakälla »  

Visma Ekonomiöversikt 

Kommunicera enkelt med din kund genom 
att presentera siffrorna på ett snyggt sätt! 
Dela med dig av resultatet till din kund,  
i form av diagram, rapporter och budget. 
Välj om du vill presentera bokföringen i 
realtid eller i låsta månader. 

Läs in kundens data direkt från 
Visma eEkonomi samt period- och  
årsbokslutet från Visma Skatt & Bokslut 
Pro.

Läs in data i Visma Ekonomiöversikt »  

Visma Ekonomiöversikt är anpassat för 
att fungera i samarbetet med dig och din 
kund, därför sparas alla dokument härifrån 
i kundens mapp i Visma Advisor. 

Spara dokument i Visma Advisor »  

https://www.youtube.com/watch?v=Mp7UdXp0P2I
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/core-startpage-import.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/import-sie-file.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/documents-tag-to-advisor.htm


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

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
 - supersmidigt!  

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://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/invoicing/se/content/getting-started/a-start-sales.htm


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 även vill sköta bokföring ska 
du förutom att redigera samarbetet 
även se till att kundens tidigare 
kundfakturor och inbetalningar blir 
rätt bokförda.

Uppgradering till Visma eEkonomi 
Smart »

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

Bra länkar att skicka till din kund: 

Kom igång med Visma eEkonomi 
Smart » 
Utbildningar i Visma eEkonomi » 

Bra filmer att skicka till din kund: 
 
Startsidan i Visma eEkonomi »
 
Arbeta med fliken Försäljning i 
Visma eEkonomi » 
 
Arbeta med fliken Inköp 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 Skatt & Bokslut Pro) 
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. 

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/se/content/getting-started/b-after-upgrade-invoicing.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/getting-started/b-after-upgrade-invoicing.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/getting-started/minitoc-startpage-getting-started.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/getting-started/minitoc-startpage-getting-started.htm
https://vismaspcs.se/utbildninghttps://vismaspcs.se/utbildning/visma-eekonomi
https://vismaspcs.se/utbildninghttps://vismaspcs.se/utbildning/visma-eekonomi
https://www.youtube.com/watch?v=cA0_Dv1kxwM&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=cA0_Dv1kxwM&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=mVTbVkFslyc&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=mVTbVkFslyc&list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD&index=12


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 »

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 »

Visma Growth Program 

Utveckla din byrå med ett vinnande koncept! 
Growth Porgram är ett kostnadsfritt  
coachingprogram där du får hjälp av våra 
proffsiga Visma-coacher att bland annat bli 
mer digital och nå nya uppsatta mål. 

Visma Growth Program »

https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/gratis-radgivning
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/workshopfastpris
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
https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/affarsutveckling


Filmer

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

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

filmer! 

 
Spellista för dig som  
är redovisningsbyrå »

Skriven hjälp

I våra grymma hjälptexter hittar du 
allt du behöver veta om 

ditt program, från kom igång guider till 
mer specifika frågor. Från frågetecknet 
uppe till höger inne i ditt program kan 

du enkelt söka direkt i våra 
hjälpavsnitt.

 
Skriven hjälp » 

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 » 

Samarbeta effektivt  

Så jobbar du på bästa sätt med dina 
kunduppdrag. Inspireras och kom 

igång, vi guidar dig. 

Samarbeta i Visma eEkonomi » 

KONTAKTA OSS

Telefon:  
0470 70 60 00

info@vismaspcs.se
vismaspcs.se

Sambandsvägen 5
351 94 Växjö

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn5b6_x5LrR3kdY6nqmxS9tD
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://forum.vismaspcs.se/t5/Forum/ct-p/community_sw
https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-eekonomi-byra/samarbete

