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Oktober

För redovisningsbyråer



Hej!  
 

Det här är ett produktnyhetsbrev som är framtaget för dig som är 
redovisningsbyrå och använder våra program från Visma Spcs. 

Här får du ta del av våra senaste produktnyheter, men också tips på andra bra saker 
som du kan ha nytta av. Under fliken Du har väl inte missat tar vi fram foruminlägg 
som är nyttigt att kika på, integrationer som gör att du kan arbeta mer effektivt, 

samt andra aktuella tips. 

Vi finns alltid här för att underlätta ditt arbete! 

Amanda Nygren & Niklas Crona 
Content Producers - Byråområdet 

Du har väl inte missat...

Visma eEkonomi: 

• Visma Påminnelse Direkt 
• Kommentarer på bildunderlag    
• Automatisk kvittning av fakturor      
• Knyt varje artikel till en leverantör

Support 

Visma Advisor Period & År: 

• Rapport om årsredovisning
• Ändrad flikordning för bilagor
• Sorteringsordning för bilagor 
• Ny meny 

Innehåll



Du har väl inte missat...

Nyhetswebbinarie i november 

Den 25/11 kl. 9.00 - 9.30 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

Nu är den här - guiden som med 8 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 

Korrigera verifikationer i Visma 
eEkonomi »

Prisbasbelopp och skiktgräns för statlig 
inkomstskatt år 2021 » 

Bättre koll på personalkostnaderna med      
Visma Ekonomiöversikt »

Nu kan du filöverföra (SRU) hela 
Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket »

https://register.gotowebinar.com/register/3642482322432819984
https://vismaspcs.se/partners-och-aterforsaljare/integrationskatalog
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Enklare-att-gora-korrigeringar-av-verifikationer-i-Visma/ba-p/177999
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Enklare-att-gora-korrigeringar-av-verifikationer-i-Visma/ba-p/177999
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Prisbasbelopp-och-skiktgrans-for-statlig-inkomstskatt-ar-2021/ba-p/178525
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Prisbasbelopp-och-skiktgrans-for-statlig-inkomstskatt-ar-2021/ba-p/178525
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Battre-koll-pa-personalkostnaderna-med-Visma-Ekonomioversikt/ta-p/182014
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Battre-koll-pa-personalkostnaderna-med-Visma-Ekonomioversikt/ta-p/182014
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-filoverfora-SRU-hela-Inkomstdeklaration-2-till/ba-p/179559
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-filoverfora-SRU-hela-Inkomstdeklaration-2-till/ba-p/179559


Visma eEkonomi

Visma Påminnelse Direkt 
Om du eller din kund har kundfakturor som 
förfallit till betalning kan du ta hjälp av Visma 
Financial Solutions tjänst Påminnelse Direkt 
för att driva in pengarna från kunden. 
Tjänsten är kostnadsfri och enkel att använda, 
för enstaka eller alla förfallna fakturor. Du 
bestämmer vilka uppdrag som ska gå vidare 
till påminnelser och inkasso, sedan gör vi 
resten. Du har fortfarande full kontroll på alla 
uppdrag. När kunden betalar får du dessutom 
en automatisk registrering av betalningen, 
direkt i ditt ekonomiprogram.

Tjänsten är tillgänglig för dig som använder 
Visma eEkonomi och du aktiverar tjänsten via 
Appar och tillval inne i programmet. 
Första gången registrerar du dig och godkän-
ner avtal. Därefter loggar du in med samma 
inloggning som du har till Mina tjänster och 
eEkonomi. Läs mer om Visma Påminnelse 
Direkt.

Kommentarer på bildunderlag 
Kommentarer som kommer tillsammans med 
bildunderlaget kan skymma en del av bilden. 
Nu har vi ställt in så att kommentaren “suddas 
ut” efter 4 sekunder. Vill du se kommentaren 
igen kan du föra muspekaren över för att hålla 
den öppen längre, eller klicka på ikonen.

I samband med den här ändringen har även 
pilarna för att bläddra mellan bilagor minskat i 
storlek. Alla dessa ändringar är till för att göra 
det enklare för dig som användare av Visma 
eEkonomi att se informationen i bildunderla-
gen utan för mycket avbrott i arbetet.

Visma Påminnelse Direkt

Kommentarer på bildunderlag 

Automatisk kvittning av fakturor

Möjlighet att knyta varje artikel till en leverantör (Lager)

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Visma-Paminnelse-Direkt/ba-p/181252
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Visma-Paminnelse-Direkt/ba-p/181252


Automatisk kvittning av fakturor 
När du väljer att kreditera en kundfaktura och 
väljer Åtgärder - Kreditera kommer du få en 
fråga om du även automatiskt vill kvitta dem 
mot varandra. En supersmidig funktion som 
gör att det blir betalning på båda fakturorna 
och de tar ut varandra.

Knyta varje artikel till en leverantör 
Nyhet för dig som har tillvalet Lager i Visma 
eEkonomi.
 
Vi lägger nu till möjligheten att knyta varje ar-
tikel till en Leverantör. Tillsammans med den 
informationen kan du också lägga till informa-
tion om vilket artikelnummer leverantören har 
för artikeln, vad ditt minsta orderantal är och 
vilket som är din beställningspunkt.

När en artikel når sin beställningspunkt kan du 
se det både inne på artikeln och i listan över 
artiklar där antalet i lager markeras med rött.

Visma eEkonomi

Visma Påminnelse Direkt hittar du 
under Appar och tillval.

 
 
 



 
 
 

Visma Advisor Period & År

Rapport om årsredovisningen 
Från SRF:s hemsida angående Rapport om 
årsredovisningen: 
“Ett företags ägare och ledning behöver veta att redovisnin-

gen och de finansiella rapporterna håller hög kvalitet, och 

går att använda som beslutsunderlag. Det är även viktigt 

att skapa förtroende för företagets redovisning hos myn-

digheter, banker och andra intressenter.”

Nu finns Rapport om årsredovisningen enligt 
SRF:s mall av rapport för auktoriserade 
redovisningskonsulter, med tillhörande not. I 
rapporten väljer du om den ställs ut till 
styrelsen eller företagsledningen.

Beroende på vad du väljer, uppdateras den 
föreslagna texten. Du skapar rapporten via 
Lägg till nederst i vyn till vänster. 
Rapporten är tillgänglig för räkenskapsår 2020 
och framåt. Läs mer i vårt hjälpavsnitt.

Ändrad flikordning för bilagor  
När en kontogrupp är markerad under 
Balansavstämning - Bilagor visas flikarna 
med bilagor numera i följande ordning:

1. Först visas de bilagor som inte har något 
konto angivet, det vill säga tillhör konto-
gruppen.

2. Därefter visas bilagorna i kontonummer-
ordning. 

Att bilagorna visas i kontonummerordning 
speglar bättre den ordning som länkarna visas 
på huvudbilagan och i vilken ordning bilagorna 
skrivs ut.

Rapport om årsredovisningen nu tillgänglig

Ändrad flikordning för bilagor

Ändrad sorteringsordning för bilagor 

Ny meny

Jobba smart med årsavslut

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-annual-report-report-on-the-annual-report-se.htm


Vill du lära dig mer om 
Visma Advisor Period & År?

Vill du djupdyka i en speciell del i programmet, eller 
kanske få tips och trix hur du kan arbeta effektivare?

Kontakta våra byråexperter och boka specialisthjälp i 
Visma Advisor Period & År.

Boka kostnadsfri rådgivning » 

Sorteringsordning för bilagor  
Efter önskemål från kunder har vi nu ändrat 
så att de obetalda fakturorna sorteras efter 
fakturadatum på de automatskapade bilagorna 
från Visma eEkonomi för Kundfordringar, 
Leverantörsskulder och Befarade kundför-
luster. Fakturor med äldsta fakturadatum visas 
överst på bilagan. Nu slipper du alltså flera 
klick för att hitta informationen.

Ny meny 
Nu finns det en ny meny i Visma Advisor 
Period & Års övre högra hörn. Via den här 
menyn kan du byta mellan ditt befintliga språk 
och engelska. Det går även att logga ut från 
programmet via den här menyn. Den tidigare 
ikonen för att logga ut från programmet är nu  
alltså ersatt av den nya menyn. 

Visma Advisor Period & År

Jobba smart med årsavslut i Visma Advisor Period & År 
Den 26 november och den 9 december har du möjlighet att medverka på våra 
kostnadsfria webbinarier om Visma Advisor Period & År.

Vi visar hur du aktiverar tjänsten från Visma Advisor, jobbar effektivt med period-
bokslut och årsavslut. Dessutom går vi igenom de automatiska kontrollerna som 
sparar dig som konsult massor av tid. Upptäck Visma Advisor Period & År och 
spara hälften av din arbetstid.

Anmäl dig till den 26/11 » 
Anmäl dig till den 9/12 » 
 

       
 

https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/gratis-radgivning
https://register.gotowebinar.com/register/7754534864078174223
https://register.gotowebinar.com/register/761833326113174542


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

