
Produktnyheter
Gott nytt år! Här kommer de sista nyheterna från 2020 

För redovisningsbyråer



Du har väl inte missat...

Nyhetswebbinarie i februari 

Den 25/2 kl. 9.00 - 9.20 går vi igenom 
nyheter och tips för dig som vill ta del av 
dem i videoformat. 

Anmäl dig här »

Integrationer 

Letar din byrå efter integrationer som 
kan effektivisera och automatisera 
vardagen för dig och dina kunder? 

Se våra Integrationskataloger »

Gratis guide i Visma eEkonomi

Ta del av guiden som med åtta tips går 
igenom hur du blir supereffektiv i Visma 
eEkonomi! Välj själv om du vill ladda ned 
hela guiden på en gång, eller läsa om just 
det som du är intresserad av. 

Fyll i formuläret och ta del av guiden »

Foruminlägg att hålla koll på 

• Summering av 2020 »

• Julhälsning från Visma eEkonomi 
teamet »

• K3 i Visma Advisor Period & År »

https://vismaspcs.se/utbildning/visma-advisor/webbinarium-nyheter-i-dina-program_
https://vismaspcs.se/partners-och-aterforsaljare/integrationskatalog
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/En-julhalsning-Summering-av-2020/ba-p/183986
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Julhalsning-fran-Visma-eEkonomi-teamet/ba-p/183875
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Julhalsning-fran-Visma-eEkonomi-teamet/ba-p/183875
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/K3-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/183593


Visma eEkonomi

Snabbare åtkomst till funktioner 

Vi har flyttat knappen Skapa ny så att 
den nu alltid finns tillgänglig i den blå                          
toppmenyn, inte som tidigare bara på  start-
sidan. Knappen är en smart genväg till de 
mest använda funktionerna. Oavsett vilken del 
i programmet du arbetar i kommer du direkt 
till funktionen du väljer med ett klick.

Du kan anpassa listan under knappen och   
ordna funktionerna, så som det passar dig 
bäst, genom att dra och släppa alternativen. 

(Se bild på nästa sida).

Läs mer i foruminlägget »

Brexit
 
Storbritannien lämnade EU den 31                  
januari 2020, men året 2020 har varit en          
övergångsperiod för att ge både företag och 
privatpersoner möjlighet att förbereda sig 
på utträdet. Övergångsperioden tog slut vid  
årsskiftet och från och med 1 januari 2021 
gäller nya avtal och regler.

I skrivande stund förhandlas fortfarande 
detaljerna i det nya handelsavtal som ska 
gälla mellan EU och Storbritannien och vi 
följer utvecklingen av det och anpassar                         
Visma eEkonomi därefter.

Vad ska jag tänka på vid handel med
Storbritannien efter Brexit?

Snabbare åtkomst till funktioner
Brexit 
Ny flik för bildunderlag
Nytt format för betalningsfil för Nordea 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Snabbare-atkomst-till-funktioner-i-Visma-eEkonomi/ba-p/184347
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Snabbare-atkomst-till-funktioner-i-Visma-eEkonomi/ba-p/184347
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/faq/what-to-think-about-post-brexit-trade.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/faq/what-to-think-about-post-brexit-trade.htm


Ny flik för bildunderlag  

Vi har lagt till en ny flik under Inköp -           
Bildunderlag som heter Övriga dokument. 
Där kan du få en bra överblick och samla alla 
scannade dokument som inte är leverantörs-
fakturor eller kvitton. Till exempel kan du nu 
ladda upp rapporter och andra typer av do-
kument som försäkringsbrev eller avtal och 
koppla dem till din bokföring.

Nytt format för betalningsfil för    
Nordea

Eftersom Nordea inte längre stödjer LB-filer 
som betalningsfiler har vi lagt till möjligheten 
att exportera informationen som en XML-
fil istället. Du startar exporten från listan 
med leverantörsfakturor och väljer vilka       
betalningar som ska ingå i filen. När filen ex-
porterats loggar du in på din internetbank och 
laddar upp den.

Visma eEkonomi  

Snabbare åtkomst till funktioner &
Ny flik för bilunderlag 



Visma Advisor 

Nytt utseende under                             
Utläggsregistrering
 
Vi har uppdaterat användargränssnittet 
på sidan Utläggsregistrering. Det nya          
gränssnittet gör det enklare att navigera     
mellan utlägg, eftersom utläggslistan kommer 
att vara synlig och tillgänglig i bakgrunden 
medan ett utlägg redigeras.

När du klickar på ett utlägg för att redigera 
det skjuts en dialogruta in i programfönstret 
från höger. Gör dina ändringar i rutan och 
spara dem. Du kan sedan enkelt välja ett annat 
utlägg utan att behöva gå tillbaka till listan.

När du skapar ett nytt utlägg används samma 
funktionalitet, med en dialogruta som skjuts 
in i programfönstret.

Du kan enkelt radera ett utlägg direkt från 
listan.

Ny inställning för att dölja e-post 
funktionen i Visma Advisor

Om din redovisningsbyrå inte vill                      
använda den inbyggda e-postfunktionen i   
Visma Advisor, kan du nu välja att stänga av 
funktionen på alla de sidor där det är möjligt 
att skicka e-post.

För att dölja ikonen, gå till Undehåll       
Byråinställningar. Välj fliken Övriga              
inställningar och markera Ja under Dölj 
e-postfunktion.

Läs mer om Övriga inställningar » 

Nytt utseende under Utläggsregistrering 

Ny inställning för att dölja e-postfunktionen i Visma Advisor 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/faq/what-to-think-about-post-brexit-trade.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/agency-settings-other.htm


 
 
 

Visma Advisor Period & År

Automatisk avstämning av                  
anläggningstillgångar 

Vi lanserade nyligen flera förbättringar i an-
läggningsregistret i Visma eEkonomi, vilket nu 
gjort det möjligt att automatisera avstämnin-
gen och dokumentationen av anläggningstill-
gångarna i Visma Advisor Period & År.

Vid import från Visma eEkonomi automat-
generar Visma Advisor Period & År bilagorna 
Anläggningstillgångar specifikation - en per 
anskaffningskonto - samtidigt som bilagan 
Anläggningstillgångar - översikt skapas. Detta 
hjälper dig att göra dina avstämningar ännu 
snabbare.

Tänk på att om du har skapat den manuella 
bilagan Anläggningstillgångar - specifikation 
sedan tidigare, så kommer denna fortfarande 
finnas kvar.                                                                

Du behöver ta bort den för att undvika dublet-
ter av bilagorna.

Läs mer om bilagan Anläggningstillgångar - 
Specifikation »

I Anläggningsregistret i Visma eEkonomi har 
vi förbättrat funktionaliteten, kvaliteten och 
användarvänligheten samt att det nu går läg-
ga in korrekta startvärden för ackumulerade 
avskrivningar när man byter från annat anlägg-
ningsregister till Visma eEkonomis anläggn-
ingsregister. 

Läs mer i forumet »

Automatisk avstämning av anläggningstillgångar 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/recon-year-end-closing-appendices-fixed-asset-specification.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/recon-year-end-closing-appendices-fixed-asset-specification.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Automatiskt-avstamning-av-anlaggningstillgangar-fran-Visma/ba-p/184986


Support
Vi finns här för dig

Har du praktiska frågor om ditt och din kunds samarbete?  
Vanliga frågor »  

Tips, processer och nyheter

I vårt forum 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 » 

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  »

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 »

Behov av mer praktiskt hjälp? 

Är du i behov av att gå igenom 
grunderna för hur ett samarbete 
fungerar praktiskt? Då finns sidan 

Digitalt samarbete i Visma 
eEkonomi till din hjälp. Där går vi 

igenom hur du kommer igång.

Samarbete i Visma eEkonomi »

https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering#vanligafragor
https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/getting-started/a-getting-started.htm
https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering

