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Missa inte

Missade du Visma Now? 

Den 1 oktober inträffade årets viktigaste digitala event. För dig som inte hade möjligheten att delta finns fortfarande 
chansen att ta del av alla produktnyheter och tips som presenterades under Visma Now. 

● Läs mer om Programnyheter och tips från Visma Now
● Se nyhetspasset från Visma Now 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Programnyheter-och-tips-fran-Visma-Now/ba-p/180472
https://www.youtube.com/watch?v=zIRRo5SSWrM&feature=youtu.be


Visma eEkonomi



Skicka redan utskriven faktura som e-faktura

Nu har du möjlighet att skicka en redan utskriven 
faktura som e-faktura. Det betyder att även om fakturan 
är bokförd och skapad till en PDF, så kan du ändå skicka 
den som en e-faktura efteråt om du vill skicka den 
elektroniskt till en kund istället och kanske råkade välja 
fel alternativ första gången.

Förbättrad sökfunktion

Vi har gjort det möjligt att söka på mer information än vad 
du ser i listvyn över Offert & Order, leverantörsfakturor 
och kassa- och bankhändelser. På Offert & order har det 
kan du nu söka på artikelnummer, artikelnamn, 
projektnamn, resultatenhet och datum. För 
leverantörsfakturor kan du nu söka på resultatenhet, 
projektnamn och OCR. Under Kassa- och bankhändelser 
kan du söka på OCR-nummer, verifikationsnummer och 
fakturanummer.

Visma eEkonomi

Hantering av bokföra nästa händelse förändras

När du klickar på knappen Bokför vid matchning av Kassa och- bankhändelser 
har vi nu gjort så att det är en delad knapp med två val: ett där det fungerar som 
tidigare där du bokför och blir skickad till nästa händelse, och det andra valet då 
du bokför och som tidigare blir skickad tillbaka i listan. Knappen kommer 
dessutom komma ihåg vad ditt senaste val var, och visar det nästa gång en 
bankhändelse ska bokföras. Se bild.



Tooltip på kommentarer och noteringar i listläge

Nu är det möjligt att läsa en kommentar utan att klicka och öppna den. För 
muspekaren över symbolen för kommentar/notering så visas innehållet upp. Det 
blir mindre klick för dig helt enkelt! 

Det här gäller dessutom på alla ställen där en användare kan bifoga eller lägga till 
en kommentar: Bildunderlag, Verifikationer, Artiklar, Låsta fakturor och 
Lönebesked bland annat. Se bild.

Visma eEkonomi

Ny notifikation om återkommande faktura ligger 
utanför året

Du som idag använder dig av återkommande fakturor 
kommer från och med nu att bli notifierad när en 
återkommande faktura ligger utanför det pågående 
bokföringsåret. Notifieringen visas innan det pågående 
bokföringsåret slutat, men ligger kvar om inte något nytt 
blivit skapat då inga återkommande fakturor kan skickas 
förrän det är gjort. Se bild.

Visa täckningsbidraget på fakturor och offerter

Det finns en ny inställning som gör att du kan se 
täckningsbidraget för artiklar när du skapar en offert, order 
eller faktura. Beräkningen av täckningsbidraget utgår från 
det aktuella inköpspriset på artikeln. Täckningsbidraget 
visas endast när du skapar fakturan, det skrivs inte ut på 
fakturan till kunden. Du hittar inställningen under 
Inställningar - Företagsinställningar, på fliken 
Fakturainställningar.



  Visma Advisor



Visma Advisor

Nu är Visma Advisor ännu bättre!

Med ett nytt utseende och nya funktioner för kundsidorna kan du nu enklare skapa, hantera och få bättre överblick 
över dina kunder. Klicka dig vidare till vårt foruminlägg Ett mer användarvänligt Visma Advisor där vi går igenom hur 
de nya kundsidorna fungerar, eller varför inte se filmerna som snabbt visar dig det? 

● Hantera dina kunder i Visma Advisor 
● Lägg upp nya kunder i Visma Advisor 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Ett-mer-anvandarvanligt-Visma-Advisor/ba-p/180161
https://www.youtube.com/watch?v=WhpyWr2zwl4&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fKqkKdnTQ54&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=3


Enklare att hitta och redigera samarbeten

Nu är det enklare att hitta och redigera dina 
kundsamarbeten. Vi har lagt till en knapp från fliken 
Kunder - Samarbeten, som är synlig för 
administratören i Visma Advisor. Klicka på knappen 
Redigera samarbete och när du gjort det omdirigeras 
du direkt till samarbetssidan i Mina tjänster. Se bild. 

 
Förbättringar i prishanteringen

Om du ändrar en prissättning som har tidregistreringar 
kopplade till en föregående period, kommer de 
registreringarna att automatiskt föras över till den nya 
prissättningen. När du registrerar tid på ett uppdrag med 
fastpris, som inte har några framtida fakturatillfällen tillagda, 
kommer tidregistreringen att automatiskt föras över till en 
faktura som du skapar för ett senare datum. 

Läs mer om denna nyhet 

Namnbyte för tjänsten Visma AutoInvoice

Samarbetstjänsten som gör det möjligt för dig och din kund 
att skicka och ta emot fakturor elektroniskt har bytt namn 
från Visma AutoInvoice till Digitala fakturor och dokument.
Namnbytet kommer att göras löpande under hösten, innan 
det är fullt genomfört kan namnet Visma AutoInvoice 
fortfarande förekomma i vissa program.

 

Visma Advisor

Förbättring i inställningar för fast pris

Genom att markera den nya kryssrutan Pågående 
fast pris i inställningarna i fast pris-dialogen kan du 
förlänga fakturaplanen automatiskt med en månad i 
taget, så länge som du arbetar med uppdraget för en 
kund.

Läs mer för att se hur du gör! 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/version-news.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nyheter-for-dig-som-arbetar-med-fastpris/ba-p/180368


  Visma Advisor Period & År



Automatisk momsavstämning

Använd momskvittenser från Skatteverket för att 
automatiskt fylla i momsavstämningen. Om du laddar 
upp kvittot för en inlämnad momsdeklaration från 
Skatteverket fylls momsavstämningen i automatiskt i 
Visma Advisor Period & År. Läs mer i vårt foruminlägg 
Nyheter i Visma Advisor Period & År.

 
Ny inställning för automatiska kontroller

En ny inställning är tillagd i transaktionsanalysen under 
fliken Kontrollinställningar. Du kan nu välja om kontrollen 
ska köras för Periodavslut och/eller Årsavslut. Inställningen 
gör det möjligt att skapa automatiska kontroller som endast 
körs när du gör ett årsavslut. Till exempel att kontrollera att 
resultatet har blivit bokfört, något som är användbart för 
årsavslut men inte för periodavslut.

Stöd för kvartalsavstämning

Nu finns det stöd för att göra kvartalsavstämningar. 
Inställningen för att ändra avstämningsperiod görs under 
Underhåll - Kunduppgifter. Om du väljer Kvartal som 
avstämningsperiod kommer den att börja gälla från och 
med nästa kalenderkvartal och avstämningsperioderna på 
startsidan kommer då att uppdateras. Läs mer i vårt 
hjälpavsnitt Ändra avstämningsperiod.
 

Visma Advisor Period & År

Tagga och visa dina kommentarer

Tagga en kommentar med “Till kund” och/eller “Till 
kvalitetssäkring” för att sen kunna göra urval på dessa i 
Rapportcentralen. Du kan också visa en 
sammanfattning av de kommentarer som är skrivna 
för den aktuella perioden genom att klicka på Visa alla 
kommentarer i sidopanelen. Du väljer om du vill 
inkludera kommentarer från Balansavstämning 
och/eller Resultatanalys samt om du vill filtrera 
kommentarer som är taggade. Det går även att skapa 
en PDF-fil med uppgifterna.

 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Tre-nyheter-i-Visma-Advisor-Period-amp-Ar/ba-p/180424
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/core-maintenance-customer-details-change-recon-period.htm


Stöd för deklarationsblankett K5 

Nu finns det stöd för deklarationsblankett K5 - 
försäljning av småhus. Blanketten används när du 
redovisar vinst eller förlust om du har sålt en fastighet 
som är ett småhus eller en ägarlägenhet, under 
förutsättning att huset eller lägenheten  är en 
privatbostad. Blanketten fylls i automatiskt via Årsavslut 
- Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor - K5 - 
Försäljning av småhus.

 

Textförslag för coronaeffekter i årsredovisningen

Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram 
exempeltexter för hur man kan beskriva effekterna av 
corona i årsredovisningen. Vi har samlat dem så att du kan 
använda dem som vägledning och inspiration i din egen 
årsredovisning.  

Läs mer i vårt hjälpavsnitt Textförslag för coronaeffekter i 
årsredovisningen.
 

Visma Advisor Period & År

Filöverföra (SRU) Inkomstdeklaration 2

För räkenskapsår som slutar under år 2020 eller senare kan du nu filöverföra 
(SRU) första sidan av Inkomstdeklaration 2. Bolagets firmatecknare eller 
deklarationsombud kan sedan logga in på Skatteverket och godkänna 
inkomstdeklarationen. På sidan Inlämning i Visma Advisor Period & År väljer 
du om första sidan (INK2) ska ingå i SRU-filen. Läs mer i vårt foruminlägg 
Filöverföra (SRU) inkomstdeklaration 2 till Skatteverket.

https://help.visma.net/se_sv/advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-annual-report-coronatexts-for-annual-report.htm
https://help.visma.net/se_sv/advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-annual-report-coronatexts-for-annual-report.htm
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Nu-kan-du-filoverfora-SRU-hela-Inkomstdeklaration-2-till/ba-p/179559


  Visma Ekonomiöversikt



Visma Ekonomiöversikt

Du har väl bjudit in din kund till Visma Ekonomiöversikt? 

Via Visma Advisor eller Visma Byråstöd kan du bjuda in din kund till Visma Ekonomiöversikt Start helt kostnadsfritt. 
Din kund kan då enkelt se och ta del av de grafer och rapporter som du som konsult har tagit fram. Om du arbetar 
i Visma eEkonomi är tjänsterna integrerade automatiskt. 

Det innebär att du kan enkelt gå mellan Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt samt exportera 
bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt. Du kan även öppna bildunderlag 
som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma eEkonomi från ett verifikat i resultat- och 
balansrapporten. 

Läs in data i Visma Ekonomiöversikt 

Se filmen Så fungerar Visma Ekonomiöversikt 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/import-sie-file.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0bCuPdz71iY&list=PL_6iwrIQ8Yn7ITbbeuw8mORCWi-V-XmJ9&index=1&t=1s


  Du har väl inte missat...



Registrera betalning mot valfritt konto i Visma 
eEkonomi

Nu kan du välja andra konton än kassa- och bankkonton när 
du registrerar betalning. Vid registrering av ett inköp mot 
kvitto eller betalningar för fakturor hittar du nu alternativet 
Annat konto som betyder att du kan välja valfritt konto från 
kontoplanen, se bild.

 

Du har väl inte missat...

Enklare att göra korrigeringar av verifikationer i 
Visma eEkonomi

Ändringar av verifikationer görs numera alltid inifrån 
verifikationen. Du ser direkt i listläget om en verifikation går 
att ändra. Beroende på vad som är möjligt att göra visas 
knappen som Redigera eller Öppna. När en verifikation 
enbart går att öppna kan inga ändringar göras på den, 
istället kan du skapa en korrigeringsverifikation.

Läs mer i foruminlägget. 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Enklare-att-gora-korrigeringar-av-verifikationer-i-Visma/ba-p/177999


Hitta dina bästa integrationer

Letar din byrå, precis som många andra, efter integrationer 
som kan effektivisera och automatisera vardagen för dig 
och dina kunder? Då kan ett besök på vår sida Visma 
Integration - Hitta din integrationslösning vara till hjälp. 

Sök på sidan baserat på produkt eller kategori och hitta din 
nästa favorit!

 

Att hålla koll på

Foruminlägg att hålla koll på 

● Bildhantering i två enkla steg i Visma eEkonomi

● 4 funktioner som du inte vill missa i Visma 
eEkonomi

● Programnyheter och tips från Visma Now

https://integrationer.vismaspcs.se/
https://integrationer.vismaspcs.se/
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/Bildhantering-i-tva-enkla-steg-i-Visma-eEkonomi/ta-p/176152
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/4-funktioner-som-du-inte-vill-missa-i-Visma-eEkonomi/ta-p/180393
https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-for-redovisningsbyran/4-funktioner-som-du-inte-vill-missa-i-Visma-eEkonomi/ta-p/180393
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-for-redovisningsbyran/Programnyheter-och-tips-fran-Visma-Now/ba-p/180472


Film

Spellistor att följa  

Supportfilmer som hjälper dig att arbeta i programmen  
 

● Visma eEkonomi Pro

● Visma Ekonomiöversikt

● Visma Advisor 

● Visma Advisor Period & År

https://www.youtube.com/watch?v=HpYNe8T08y0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=0bCuPdz71iY&list=PL_6iwrIQ8Yn7ITbbeuw8mORCWi-V-XmJ9&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yqBsLtTkuu8&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn
https://www.youtube.com/watch?v=JcsXztByJd8&list=PL_6iwrIQ8Yn56vsCBcYAvG6lZfuFW6XC1&index=2&t=1s


Bilder



Visma eEkonomi

Hantering av bokföra nästa bankhändelse förändras 

Gå tillbaka



Visma eEkonomi

Ny notifikation om återkommande faktura ligger utanför året

Gå tillbaka



Visma eEkonomi

Tooltip på kommentarer och noteringar i listläge

Gå tillbaka



Visma Advisor

Enklare att hitta och redigera samarbeten

Gå tillbaka



Visma eEkonomi

Registrera betalning mot valfritt konto i Visma eEkonomi

Gå tillbaka


