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Höjdpunkter under 2021

För redovisningsbyråer



Visma eEkonomi 

Förbättringar av anläggningsregister
Anläggningsregistret i Visma eEkonomi har 
under året utvecklats med en bättre
användarupplevelse samt fått flera nya 
funktioner. Nedan nämner vi några.

Det är nu möjligt att specificera tidigare 
avskrivningar som exempelvis kan ha gjorts i 
ett annat program än Visma eEkonomi. 
Funktionen hittar du genom att välja den 
tillgång som du vill specificera en tidigare 
avskrivning för, klicka på Redigera och välj 
därefter Specificera tidigare avskrivning.

Nu kan du även inaktivera en 
anläggningstillgång. Detta förenklar om du 
exempelvis har provat på 
anläggningsregister och vill inaktivera en 
tillgång för att börja om. När en tillgång 
inaktiverats ges det inga förslag på bokföring 
av avskrivningar och den kommer heller inte 
med i rapporter. 

Navigeringen i anläggningsregistret har även 
den förbättrats. Vi har gjort det enklare att 
hitta hur du kan bokföra avskrivningar för alla 
tillgångar samtidigt. 
Under Bokföring - Anläggningstillgångar och 
Bokföring - Verifikationer finns numera 
knappen Hantera flera avskrivningar längst 
ner till vänster på sidan. 

Ytterligare funktionalitet som lagts till under 
året är möjligheten till att göra uppskrivningar 
och nedskrivningar samt återföring av 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. 

Med dessa förbättringar i Visma eEkonomi 
kan nu avstämning och dokumentation av 
anläggningstillgångar göras helt automatiskt i 
Visma Skatt & Bokslut Pro. Vid årsavslutet sker 
en automatisk uppdatering av noten i 
årsredovisningen.

Läs mer om anläggningstillgångar i vår skrivna 
hjälp, Anläggningstillgångar » 

Förbättringar av anläggningsregister

Flera förbättringar av bankkoppling

Kontoanalys - Huvudbok, Balansräkning och Resultaträkning

Skicka e-faktura till Kivra

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/accounting-fixed-assets.htm


Flera förbättringar av bankkoppling
Under 2021 har flera förbättringar gällande 
bankkopplingen gjorts. 

En komplett bankkoppling mot Nordea togs 
fram i början av året. Med denna 
bankkoppling aktiverad uppdateras ditt 
kontoutdrag automatiskt i programmet. 
Betalningar skickas direkt från programmet till 
banken och du kan även hantera kommande 
betalningar, direkt i Visma eEkonomi.

Vi har även presenterat en förbättrad 
bankkoppling mot Swedbank och 
Sparbankerna. Förutom att kontoutdraget 
importeras automatiskt kan du nu även skicka 
leverantörsfakturor direkt till 
internetbanken för signering. Du kan dessutom 
se bankgiroinbetalningar i detalj under 
Kassa- och bankhändelser.

En rad förbättringar har även gjorts för att du 
ska kunna hantera betalningar av leverantörs-
fakturor mer effektivt. Vi har bland annat lagt 
till nya statusar som både hjälper dig med 
uppföljningen av dina skickade betalningar och 
gör det lättare för dig att se vilka 
leverantörsfakturor du behöver vidta åtgärder 
för. 

Visma eEkonomi 

Guide för byråer

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

Ta del av kostnadsfri guide »

Kontoanalys - Huvudbok, 
Balansräkning och Resultaträkning
Under året har vi strävat efter att skapa en 
bättre användarupplevelse i dessa tre 
rapporter. Du hittar rapporterna i menyn till 
vänster i programmet under Bokföring - 
Kontoanalys. 
I Balans- och Resultaträkningen har vi gjort det 
möjligt att få utökad information om konton 
och verifikationer samt förhandsgranska 
bifogade dokument som är kopplade till en 
verifikation. Nu kan du även välja visa eller dölja 
alla konton vilket gör det enkelt att snabb få en 
överblick över företagets ställning. Vi har också 
lagt till möjligheten att skriva ut rapporterna 
direkt från kontoanalysen.

Skicka e-faktura till Kivra
En annan uppskattad och efterlängtad nyhet 
som vi släppt under året är möjligheten att 
skicka e-faktura till Kivra för privatpersoner. 
Denna funktion är tillgänglig i Visma eEkonomi 
när du angett privatpersonens personnummer. 
Programmet kontrollerar då automatiskt om 
kunden kan ta emot e-fakturor via Kivra - deras 
digitala brevlåda. När det är dags att skicka 
fakturan väljer du Skicka till Kivra.

 Skicka e-fakturor från Visma eEkonomi  » 

https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/formular-guide-supereffektiv
https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Skicka-e-fakturor-fran-Visma-eEkonomi/ta-p/196572


Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få veta mer om Visma 
Byråpartner. 

Telefon: 0470-70 61 60
E-post: byra.partner@visma.com

Visma Byråpartner
Under året som gick har vi lanserat vårt nya 
byråpartnerprogram. Visma byråpartner är ett 
kostnadsfritt partnerprogram för 
redovisningsbyråer.

Att vara byråpartner hos oss innebär fina 
förmåner redan från start:

• Återbäring 
Tipsa dina kunder om Visma eEkonomi och 
du får tillbaka en del av intäkterna. På nya 
och betalande samarbeten får du 30%  
återbäring. Samarbeten aktiverar du från 
Visma Advisor/Visma Byråstöd.

• Marknadsförd av Visma Spcs 
Vi hjälper dagligen småföretagare att hitta 
en ny redovisningsbyrå. Låt oss hjälpa dom 
hitta även dig!

• Affärsutveckling 
Visma erbjuder möjligheter till underlag, 
stöd och ledning i att affärsutveckla din 
byrå. Helt utifrån vad du själv har för mål 
med din verksamhet.

• Personlig coach 
Möt våra erfarna coacher och slipp arbeta 
ensam eller uppfinna hjulet på nytt!

Nå nya höjder med Growth program
I Growth program får du stöd av våra erfarna 
coacher hela vägen. Tillsammans gör ni en 
strategisk plan som hjälper dig ta dom där 
viktiga stegen mot digitalisering och upptäcka 
fördelarna!

Growth program är kostnadsfritt för dig som 
är Byråpartner. Här investerar du istället med 
din tid och engagemang för att nå just dina 
mål.

Visma Byråpartnerprogram 

"När vi samarbetar digitalt med våra 
kunder får vi dessutom en del av 

intäkterna från Visma. Win-Win helt 
enkelt för att bli mer lönsam 

redovisningsbyrå"

- Petra Örjegren, Stabilisator

Läs mer om att bli byråpartner » 

https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/byrapartner


 
 
 

Visma Advisor 

Tidsregistrering
Vi har under året släppt ett nytt utseende för 
tidsregistreringssidan och förbättrat genom 
att utveckla flera nya funktioner. Läs mer om 
några av de nya funktionerna nedan. 

Nya sätt att registrera tid 
För att göra tidsregistreringen ännu smidigare 
och snabbare kan du nu göra en registrering i 
ett tomt tidsregistreringsfält i både dag- och 
veckovy. Detta utan att behöva ta upp 
tidsregistreringsdialogen.

Smidigare navigering
Vi har gjort det enklare att navigera sig till ett 
särskilt datum i veckovyn, du behöver nu bara 
klicka på datumet. När du klickar direkt på en 
kunds namn eller kundnummer på 
tidsregistreringssidan flyttas du direkt över till 
kundöversikten. 

Visa favoriter i tidsregistreringsdialogen
Har du markerat tidsregistreringar som 
favoriter får du numera tillgång till dessa även 
i tidsregistreringsdialogen. För att se dina 
favoriter i en lista klickar du på stjärnan till 
höger om fältet Kund. Denna funktion gör det 
enklare och mer effektivt för dig att registrera 
tid på kunder och uppdrag som du ofta 
arbetar med.

Interna anteckningar och fakturatext
Ytterligare en förbättring som kommer spara 
tid för dig är att du nu kan lägga till eller 
redigera interna anteckningar och 
fakturatexter direkt i tidsregistreringens 
dagvy.

Ovan förbättringar är en del i att göra tids-
registreringen ännu bättre. Fler förbättringar 
planeras framöver, bland annat att du ska 
kunna registrera tid för en period och ändra 
datum på befintlig tidsregistrering.

 

Nytt utseende och förbättring av tidsregistreringssidan

Resursplanering - nytt utseende och nya funktioner



 
 
 

Visma Advisor 

Resursplanering
Vi har uppdaterat, förändrat och utvecklat 
resursplaneringen under året. Nedan kan du 
läsa om några av förbättringarna. 

Nytt urval 
Vi har lagt till ett nytt urval i 
resursplaneringen. Urvalet heter "inkludera" 
och genom att markera denna kryssruta kan 
du nu välja om du vill inkludera medarbetare 
eller kunder med planerade eller utan 
planerade timmar. Det här urvalet hjälper dig 
att minska ner listan och ger dig en bättre 
överblick.

Sammandrag för en anställd
Vi har gjort det enklare att komma åt och 
öppna sammandrag för en anställd. Du 
behöver inte klicka lika många gånger som 
tidigare och förbättringen innebär även en 
bättre översikt.

Resursplanera genom att använda guiden
I samband med uppdateringen av 
resursplaneringen har också en ny guide 
tillkommit. Guiden hjälper dig planera 
resurser för ett nytt år. Den gör också att du 
får en enklare överblick av planeringen 
genom att filtrera och göra urval steg för steg. 
Du startar guiden genom att klicka på ikonen 
som finns i det översta högra hörnet på sidan 
Resursplanering. Guiden kan 
användas både från vyn Per medarbetare och 
Per kund. Guiden kan tillämpas på olika sätt, 
men för att förenkla och planera på bästa sätt 
kan följande nya funktioner användas: 

• Kopiera planerade timmar och  
tidsregistreringar från föregående år 

• Radera planerade timmar 
• Kopiera eller flytta planerade timmar för 

medarbetare 

Läs mer om resursplanering  » 

Nytt utseende och förbättring av tidsregistreringssidan

Resursplanering - nytt utseende och nya funktioner

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/minitoc-resource-planning.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/automatically-customer-number.htm


 
 
 

Visma Skatt & Bokslut Pro

Under året som gått har det tillkommit flera 
funktioner och nyheter i Visma Skatt & Bokslut 
Pro. Nedan presenteras några av dem.

Nya deklarationsblanketter
Flera deklarationsblanketter har tillkommit i 
programmet under året. Några av dem är:
• K6 - Försäljning av bostadsrätt
• K7 - Försäljning av näringsfastighet
• K2 - Uppskov bostad
• K9 - Begränsning av ränteavdrag
• K12 - Okvalificerade andelar i onoterade 

företag

Vi arbetar löpande med att Visma Skatt & 
Bokslut Pro ska stödja fler deklarations-
blanketter. 

Deklarationsblanketter för aktiebolag » 
Deklarationsblanketter för fysiska personer » 

Stöd för K3
En av de första nyheterna som kom under året 
var att programmet numera kan hantera bolag 
med regelverket K3. Det är också 
möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt 
till Bolagsverket för ett företag som följer 
regelverket K3. 

Vilket regelverk bolaget har väljer du i 
startguiden för programmet.

Nya deklarationsblanketter

Stöd för K3

Välj vilka kolumner som ska visas

Välj enhet för årsredovisningen

Nytt och enkelt sätt att skapa bilagor

Vi har bytt namn!

Vi började år 2022 med att följa 
ett av våra ledord "förenkla" 
genom att byta namn från 

Visma Advisor Period & År till 
Visma Skatt & Bokslut Pro.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-tax-forms-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-ef-tax-forms-se.htm


 
 
 

 
 
 

Nytt och enkelt sätt att skapa bilagor
Ytterligare en förbättring i syfte att 
förenkla och göra Visma Skatt & Bokslut Pro 
mer hjälpsamt för ert arbete är hanteringen av 
externa bilagor. 

Du kan nu skapa en extern bilaga genom att 
dra och släppa filer i balansavstämningen och 
resultatanalysen. När en fil släpps på ett konto 
eller en kontogrupp skapas en bilaga 
automatiskt upp.

Välj enhet för årsredovisningen
En annan förbättring som kommit under året 
är möjligheten att välja vilken enhet som ska 
användas i årsredovisningen. 
Standardenheten är kr men du kan nu också 
välja kkr eller tkr. Enheten kommer användas i 
alla förhandsgranskningar och utskrifter.

Grundinställningar för årsredovisning » 

Välj vilka kolumner som ska visas
I Balansavstämningen och Resultatanalysen 
är det möjligt att välja vilka kolumner du vill 
ska visas. 

Urvalet görs genom att klicka på knappen som 
ser ut som ett kugghjul och kallas Dölj/Lägg 
till kolumn. Knappen hittar du uppe till höger i 
fönstret på dessa sidor. 

Denna förbättring gör det möjligt för dig att 
anpassa i exempelvis Balansavstämningen till 
de kolumner som du vill ska visas. 
Inställningen sparas per kund och gäller för 
alla perioder, även bakåt i tiden.

Dölj/lägg till kolumn Balansavstämning » 

Dölj/lägg till kolumn Resultatanalys » 

Visma Skatt & Bokslut Pro

Nya deklarationsblanketter

Stöd för K3

Välj vilka kolumner som ska visas

Välj enhet för årsredovisningen

Nytt och enkelt sätt att skapa bilagor

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/tax-onlinehelp-annual-report-basic-settings-se.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/recon-reconciliation-bs-overview.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/recon-analysis-is-overview.htm


 
 
 

 
 
 

2021 blev året då vi släppte ett webbaserat 
löneprogram, Visma Lön Smart. Vi har tagit 
godbitarna från våra andra löneprogram och 
gjort dem ännu lite bättre. Det har tillkommit 
flera funktioner under året. Nedan kan du läsa 
om några.

Läs in tidsregistreringar från Visma 
Advisor
En integration gällande tidsregistreringar 
mellan Visma Advisor och Visma Lön Smart 
är på plats. Integrationen gör det möjligt att 
importera tidsregistreringar som görs i Visma 
Advisor till Visma Lön Smart. 
Tidsregistreringarna importeras när du skapar 
en lönekörning.

Integrationen aktiveras i Visma Advisor - läs 
mer om detta i vår skrivna hjälp. 
Tillvägagångssätt för aktivering  »

Semesterårsavslut
En av de senaste nyheterna i programmet är 
möjligheten till att göra semesterårsavslut. I 
ett semesterårsavslut räknas nya 
semesterdagar och semesterdaglön fram. 
Tidigare betalda dagar flyttas till sparade 
dagar. 

Läs mer i checklista vid semesterårsavslut »

Visma Lön Smart

Läs in tidsregistreringar från Visma Advisor

Semesterårsavslut

Nyfiken på vårt nya 
löneprogram?

Vi har skapat en demofilm för 
att visa Visma Lön Smart för 

dig. Fyll i formuläret » 
och ta del av filmen.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/visma-lon-smart-visma-advisor.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-smart/content/online-help/holiday-end-of-year-checklist.htm
https://vismaspcs.se/produkter/loneprogram/lon/demo


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 samt läsa om 

nyheter i våra program. 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

