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För redovisningsbyråer



Ta 9-kaffet till   
Nyhetswebbinariet 29/4 

Den 29/4 är det dags igen! 

Kl. 9:00 - 9:20 

För dig som vill ta del av våra senaste 
nyheter och tips i videoformat på 20 
minuter. Det enda du behöver göra är att 
anmäla dig och förbereda kaffekoppen - 
resten sköter vi! 

Anmäl dig här »

https://vismaspcs.se/utbildning/visma-advisor/webbinarium-nyheter-i-dina-program_


Visma eEkonomi Pro

Skicka e-fakturor till privatpersoner
 
Vi är glada över vårt samarbete med Kivra som 
gör att du nu kan skicka e-fakturor inte bara 
till företag utan även till privatpersoner. Över 
4 miljoner privatpersoner är anslutna till Kivra 
och du kan fakturera dem snabbt och smidigt.

Att skicka e-fakturor via Kivra är enkelt, säkert, 
miljövänligt och sparar tid. Både för dig och 
din kund, som kan betala fakturan direkt från 
Kivras app.

Fakturera privatpersoner via Kivra »

Komplett bankkoppling för Nordea

När du har ett Nordea Business-konto kan 
du nu koppla samman Visma eEkonomi med 
banken. 

Med bankkopplingen aktiverad: 

• Uppdateras ditt kontoutdrag automatiskt i 
programmet.

• Skickar du betalningar direkt från             
programmet till banken.

• Kan du se kommande betalningar och 
avbryta betalningar hos banken från      
programmet.

Allt detta utan att du behöver logga in på 
banken eftersom signeringen av betalningar 
görs med tvåstegsverifiering.

Arbeta med bankkoppling »

Skicka e-fakturor till privatpersoner
Komplett bankkoppling för Nordea
Rapport - Anläggningstillgångar
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https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-cashbank-work-with-bank-integration.htm


Rapport -  Anläggningstillgångar 

 I nya rapporten Anläggningstillgångar, 
detaljerad har vi lagt till flera nya 
kolumner. Nu finns exempelvis 
Avskrivningsunderlag, Avskrivningsbart 
belopp och Ackumulerade 
avskrivningar. Så väl som en Status-kolumn 
som visar om tillgången är helt avskriven, såld 
eller utrangerad. Rapporten sorteras per 
tillgångstyp och visar de konton som är 
kopplade till tillgångstypen samt en 
summering per tillgångstyp. Rapporten kan 
visas i en ny flik eller skrivas ut som pdf- eller 
csv-fil (Excel eller Google Sheets).

Visma eEkonomi Pro

MISSA INTE 10/5

Den 10/5 håller vi ett  
kostnadsfritt webbinarium 

för dig som arbetar som 
redovisningskonsult och har 

samarbeten med kunder i 
Visma eEkonomi eller vill 

börja samarbeta med kunder 
i  Visma eEkonomi.  

Anmäl dig här » 

Guide för byråer

Ta del av guiden som går igenom hur du blir 
effektiv 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.

Ta del av kostnadsfri guide »

https://vismaspcs.se/utbildning/visma-eekonomi/webbinarium-samarbeta-med-dina-kunder-i-visma-eekonomi
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv


För redovisningsbranschen

Vill du se vilka integrationer som finns just för dig 
som redovisningsbyrå att använda, både till dina 
kunder och din egna byrå? 

Integrationer för redovisningsbyråer »

Låt ditt program växa 

Med Visma eEkonomi som bas kan du plussa 
på med smarta tilläggsprogram. Fördelarna är 
många – du kan jobba effektivare och du och 
din kund kan spara både tid och pengar. Du 
har allt på ett ställe, får en bättre överblick och 
slipper dubbelarbete. Visst låter det bra? 

Se alla integrationer för Visma eEkonnomi » 

Nya integrationer att kolla in

• Workify »

• Electra SMART BDS »

• Klarna Per Payout - Zwapgrid » 

Visma eEkonomi - Integrationer  

Vi rekommenderar

Visma Utlägg »
Automatiserar hanteringen av din 
kunds utlägg. 

Centsoft Invoice » 
Avancerad lösning för hanteringen av
leverantörsfakturor.

Wikinggruppen » 
Kompletta lösningar för framgångsrik 
E-handel. 

Visma Tid Smart/Pro »
Projektplaneringsverktyg där din 
kunds anställda rapporterar tid.

https://integrationer.vismaspcs.se/appar/?businessType=Redovisningsbyr%C3%A5
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/?product=Visma+eEkonomi
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/workify-digital-orderhantering-foer-akerier/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/electra-smart-bds/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/klarna-per-payout-zwapgrid-1/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/visma-companyexpense/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/centsoft-invoice/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/wikinggruppen-1/
https://integrationer.vismaspcs.se/appar/visma-tid-pro/


 
 
 

Visma Advisor 

Lägg till fler gemensamma länkar

Många av er har önskat att kunna lägga till fler 
gemensamma länkar på Min startsida. Därför 
har vi nu gjort det möjligt för dig att lägga till 
upp till 10 länkar. Det kommer att underlätta 
för alla medarbetare att snabbare hitta till de 
websidor som ni använder mest.

Min startsida »

E-postfunktion på Bevakningslistor  

Den förbättrade e-postfunktionen fungerar 
på samma sätt som i Kundlistan. Du kan nu 
välja om du vill skicka e-post till dina kunders 
huvudkontakter eller till kundens 
företagsadress. Den här förbättringen 
kommer att förenkla i din kommunikation med 
kunder som är kopplade till ett visst uppdrag.

Bevakningslistor »

Lägg till fler gemensamma länkar  

E-postfunktion på Bevakningslistor

 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/my-startpage.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-checklists.htm


 
 
 

Visma Advisor Period & År

Digital inlämning av årsredovisning - 
nu även för K3  

Nu kan du skicka in årsredovisningen digitalt 
till Bolagsverket även för regelverket K3. Du 
sköter det via den nya sidan Inlämning där du 
även hanterar kontroll av årsredovisningen, 
signering, utskrift och digital inlämning.

Digital inlämning av årsredovisning »

Alternativ för likvidation finns nu i 
årsredovisningen 

Använd likvidation som ett alternativ när du 
gör din årsredovisning. Rollerna Likvidator 
och Likvidatorsuppleant har lagts till 
tillsammans med en likvidationstext för 
fastställelseintyget.

Fastställelseintyg »

Underskrifter »

Digital inlämning av årsredovisning - nu även för K3

Alternativ för likvidation finns nu i årsredovisningen 

Uppladdning av momssammanställning från Skatteverket 

Skatteuträkning för aktiebolag

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-annual-report-digital-submission-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-annual-report-certificate-of-approval-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-signatures-se.htm


 
 
 

Uppladdning av 
momssammanställning från 
Skatteverket

Sedan tidigare har du kunnat ladda upp 
momskvittenser från Skatteverket för att 
automatiskt fylla i momsavstämningen. Nu 
stöds även uppladdning av 
momssammanställningar. Funktionen överför 
automatiskt värden från filen till rätt fält i 
momsavstämningen. Filen sparas som en 
extern bilaga, kopplat till referenskonto 2650.

Ladda upp fil från Skatteverket »

Skatteuträkning för aktiebolag 

För aktiebolag visas nu en kompakt 
skatteuträkning direkt i programdelen 
Skatteberäkning. I den nya delen 
Skatteuträkning visas företagets slutliga 
skatt tillsammans med det beräknade 
överskottet eller kvarskatten.

Uträkningen uppdateras automatiskt efter 
valt alternativ i Resultatplanering och från 
bilagan Sammanställning årets 
skatteskuld/fordran.

Via Rapportcentralen kan du skriva ut både 
Skatteuträkning och Kvarskatt/överskott.

Skatteuträkning »

 
 
 

Visma Advisor Period & År

Digital inlämning av årsredovisning - nu även för K3

Alternativ för likvidation finns nu i årsredovisningen 

Uppladdning av momssammanställning från Skatteverket 

Skatteuträkning för aktiebolag

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/recon-vat-reconciliation-upload-from-skv-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-tax-computation-se.htm


Visma Ekonomiöversikt

Ett gratis mervärde för dina kunder 
 
Med Visma Ekonomiöversikt Start ger du som 
redovisningskonsult din kund en snabb och 
tydlig överblick över ekonomin - helt gratis 
om du arbetar med kunden i Visma eEkonomi. 
Ekonomin visas i snygga och enkla diagram 
och du kan djupdyka i siffror och 
verifikationer. Perfekt för dig som vill 
presentera siffrorna på ett snyggt och 
lättförståeligt sätt för din kund.
 
Det går på några klick att exportera 
bokföringsdatan från Visma eEkonomi, resten 
av jobbet sköter Ekonomiöversikt helt själv. 

1. Aktivera tjänsten i... 

Visma Advisor » 
eller
Visma Byråstöd » 
 
2. Exportera datan på några klick
 
I Visma eEkonomi når du tjänsten genom att 
välja den i listan uppe till vänster i 
programfönstret. När du väljer Visma 
Ekonomiöversikt i listan uppe till vänster 
visas en dialogruta där du väljer Exportera, 
och uppgifterna förs då över för den valda 
perioden. Nu är du redo att utforska tjänsten! 
 
Läs in data »
 
Obs: Ett tips är att bestämma en dag varje 
månad då du ska exportera datan på nytt för 
att få in en bra och smidig rutin.  

Tips! 
Använd Visma Ekonomiöversikt Start 
kostnadsfritt för din kund 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Fakturera-direkt-fran-appen-Visma-eEkonomi/ta-p/177522
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/activate-collaboration-financial-overview.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-byrastod/content/online-help/samarbete-ekonomioversikt.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt-start/content/online-help/import-sie-file.htm


Support
Vi finns här för dig

Har du praktiska frågor om ditt och din kunds 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 » 

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

