
Ett modernt  

affärssystem gör  

det lättare att  

komma i gång. 

Vad skulle ett mer automatiserat arbetssätt  
innebära för dig och dina kollegor?  



Detta är främst en presentation av de övergripande  

möjligheterna med ett modernt affärssystem.  

Här delar vi våra tankar kring vikten av förnyelse, samt  

ger dig en inblick till oss som leverantör.  
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Innehåll 



I dag är valet av affärssystem viktigare än någonsin, givet de många  

fördelar som kommer med modern teknik. Det handlar inte om att byta  

system och lära sig ett nytt gränssnitt, det handlar om att göra saker på  

ett nytt och smartare sätt. 

 

En ineffektiv ekonomihantering kanske inte skadar er verksamhet idag,  

men hjälper er heller inte framåt. Desto mer som är möjligt att göra  

med stöd av teknik, desto mer lär ni märka hur ni hålls tillbaka.  

Dagen då det inte längre är hanterbart kommer förr eller senare.  

Varför lägga tid och resurser på manuell hantering när man vet att det går 

att göra annorlunda? 

 

Digitalisering handlar om att underlätta det dagliga arbetet.  

Men också om att ta tillvara på sina medarbetares kompetens och potential 

samt att framtidssäkra sin verksamhet. Desto mer ni kan underlätta och 

automatisera, desto starkare blir din verksamhets ryggrad. 

 

Vi vet att en  

digitalisering 

av era ekonomiska  

processer tar er  

verksamhet framåt  



I dag vet vi att gårdagens teknik inte kan lösa dagens utmaningar,  

och att det inte går att lägga i den där extra växeln om tekniken inte finns 

där i bakgrunden som stöd. Men var börjar man?  

Ett lika enkelt som utmanande råd är att börja där det skaver som mest och 

vara så tydligt som möjligt. En verksamhet som vet att de är på väg att halka 

efter, behöver kanske se över mer än sin teknik? Ett företag som växer 

snabbare än man räknat med, behöver troligtvis mer flexibilitet.  

Ett ankare för förändring blir en startpunkt som leder vägen.  

Och blir en tydlig grund för den organisationsgemensamma synen på varför 

man byter affärssystem. Några vanliga exempel: 

 Verksamhetsutveckling - man vill göra mer, automatisera,  

dra nytta av sina data och använda medarbetarnas erfarenhet  

och kompetens på bästa sätt.  

 Modernisering - gamla system måste uppdateras eller bytas ut  

för att man ska ha en chans att hänga med i utvecklingen och  

stå emot konkurrens.  

 Centralisering - att jobba i olika system och silos håller inte  

i längden. Att ena och hålla ihop bolag och avdelningar i en och  

samma lösning är ett måste. 

 Växtvärk - man vill framåt och har potentialen men hålls tillbaka  

av system som tar  tid och resurser i onödan. Ett modernt system  

röjer dessa hinder.  

 

Hitta ert ankare för  

förändring  



Ta emot fakturor elektroniskt, direkt in i systemet  

Att gå från manuell hantering av era inkommande fakturor till ett  

automatiserat fakturaflöde spar in mycket tid och minimerar risken  

för förseningsavgifter. Fakturor utan avvikelser läses in, konteras enligt  

förutbestämda regler samt granskas och attesteras helt automatiskt. 

Fakturor med avvikelser markeras så att det som behöver hanteras  

manuellt, hanteras manuellt.  

 

Skicka fakturor elektroniskt och få betalt snabbare  

Att scanna, kuvertera, frankera och vara beroende av postgången  

tar tid. Räknar vi med en kostnadsbesparing om minst 10 kr per  

kundfaktura som skickas elektroniskt står det också tydligt att det finns 

mycket pengar att vinna. När era fakturor hamnar direkt i mottagarens 

system minskas också risken för fel och förseningar. 

 

Exempelvis. 

Det mesta blir bättre 

och enklare 



Ett digitaliserat attestflöde ger ökad kontroll 

Att få notiser om sina fakturor och kunna godkänna dem via exempelvis  

mobilen förenklar, effektiviserar och eliminerar mycket frustration.  

Risken att fakturor försvinner på vägen eller förfaller blir i det närmaste  

minimal. Ett automatiserat attestflöde kan med fördel också användas för  

reseräkningar och tidrapporter för att undvika flaskhalsar även där. 

 

Reseräkning och utlägg direkt i mobilen 

Vi gör många av våra privata ärenden digitalt idag - bokar resor, får vård, 

handlar mat eller utför bankärenden. Att även kunna jobba obehindrat på 

samma sätt känns självklart. Att gå från skrynkliga kvitton och ständigt  

letande för att matcha utlägg med tillfälle till att hantera reseräkningar och 

utlägg digitalt bidrar till ordning och reda samt minskat stress. 

 

 Registrera utlägg och reseräkning direkt och inte “sen”. 

 Slipp hålla reda på papperskvitton, fota med mobilen och ladda upp. 

 Ekonomiavdelningen får en bättre överblick. 

 Du får bättre koll på hur mycket pengar du kan vänta dig. 

 Flöden för bland annat utlägg och representation blir tydliga. 

Ett nytt sätt att jobba,  

som är lätt att ta till sig  



Ständigt aktuella nyckeltal, för bättre beslutsstöd 

All information ni behöver för att jobba målinriktat med analys och  

rapporter i det dagliga arbetet finns i affärssystemet. Med rätt Business  

Intelligence-verktyg  som en del av affärssystemet kan ni omvandla 

denna data till tydliga insikter.  Och snabbare identifiera samt agera på 

eventuella åtgärder. 

Att basera sina beslut på aktuella siffror och ständigt ha tillgång till  

viktiga nyckeltal kan inte bara vara avgörande i stunden. Det kan också 

snabbt bli ett av ditt och dina kollegors viktigaste verktyg. 

Jobba smartare  

med rapportering,  

budgetering,  

prognoser och analys 



Utöver grunden för ekonomi och redovisning kan Visma.net  

väljas som en komplett helhetslösning för specifika branscher 

och behov, som exempelvis:  

 

Lager och logistik 

Logistikfunktionen i Visma.net är kraftfull och affärssystemet integreras  

enkelt med logistikprocessen. Automatisera alla steg i distributionskedjan, 

få lagerstatus i realtid och full spårbarhet. 
 

E-handel 

E-handelsmodulen WGR Direct från Wikinggruppen integrerad med 

Visma.net utgör en komplett lösning för företag inom e-handel.  

Ni får en färdig  lösning för er webbutik, med alla relevanta kopplingar till 

affärssystemet anpassade efter er verksamhet.  
 

Konsult– och projektföretag  

I produktfamiljen finns ett tid– och projekthanteringsverktyg som ger full 

kontroll från införsäljning till fakturering. Samt även möjlighet till analys, 

CRM och resursallokering i det dagliga flödet.  

 

Branschspecifik 

funktionalitet som  

gör skillnad



I korta drag - ni får allt i en lösning, väljer vad ni vill ha och betalar bara för 

det ni använder. Vi ser till att allt funkar.  
 

 Alltid den senaste versionen – utan att ni behöver tänka på  

uppgraderingar och uppdateringar. 
 

 Säkerhet och trygghet – med en molntjänst behövs inga egna servrar 

eller resurser som säkerställer säkerheten. Det ingår i tjänsten. 
 

 Anpassnings- och skalbart – funktionerna i Visma.net kan enkelt  

anpassas efter varje kunds behov och du skalar enkelt upp eller  

ner funktionalitet efter behov. 
 

 Mobilt och platsoberoende – att kunna logga in och jobba i  

affärssystemet var du än befinner dig från dator, platta eller mobil gör 

ett mobilt arbetssätt möjligt. På riktigt. 
 

 Sänkta kostnader för IT – en abonnemangstjänst reducerar  

oförutsägbara investeringskostnader. Och ni betalar bara för det ni  

använder. 

Vad innebär ett  

affärssystem i molnet  

från Visma?  



Fem stolta argument för att välja oss som  

leverantör och digitaliseringspartner: 

En lättillgänglig och  

lyhörd leverantör för det 

stöd ni behöver 

Ett starkt ekosystem 

Vårt affärssystem är startklart i sitt grundutförande. Men innehåller 

också flera tillägg och tjänster som kan aktiveras när det behövs, samt 

integrationer att koppla på. Som Visma kan vi också alltid hjälpa er med 

andra lösningar och frågor som e-handel, tidrapportering, fakturering, 

projekthantering, lön, HR-stöd, konsulttjänster och mycket mer.  

 

Hjälp hela vägen 

Våra certifierade partnerföretag är experter på att hjälpa företag med att 

välja systemstöd och få det på plats. De finns alltid med från start och 

finns där när ni vill vidare och framåt. Våra partnerföretag har alltid nära 

till oss, och vi finns alltid tillgängliga för våra kunder.  

Exempelvis via vårt kundforum där användare av våra produkter har 

möjlighet till direktkontakt med våra produktchefer och specialister. 

 

Användardriven utveckling  

Vår utveckling är både lokal och central och till stor del användardriven.  

I vårt kundforum finns en egen sektion för förbättringsförslag där vi  

löpande hämtar underlag för vilken ny funktionalitet samt vilka  

förbättringar vi ska fokusera på.  

 

Vi finns här  

Vi är en nordisk koncern med kontor på flera ställen runt om i Sverige 

och inräknat våra partnerföretag är vi rikstäckande. Det är aldrig svårt att 

få till ett “riktigt” möte med oss och vi är fullt insatta i svenska  

företags utmaningar och behov. 

 

Framtiden 

Utöver att vi redan från start utvecklat vårt affärssystem för att stötta 

framtida behov ser vi vårt ekosystem av tjänster, starka partnernätverk, 

snabbfotade utveckling och vår lokala närvaro som starka  

argument för att välja ett affärssystem från Visma. 
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Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara med  

rötterna i Norden och verksamhet även i Benelux, Central-, Östeuropa samt  

Latinamerika. Med +14 000 anställda och +1 135 000 kunder är vi en stark  

helhetsleverantör med många experter på allt från detaljer till det stora hela.  
 

Vi, Visma Software AB, fokuserar fullt ut på att leverera det bästa möjliga  

affärssystemet för just ditt företag. I trygg vetskap om att vi som koncern 

även kan hjälpa er med andra lösningar och frågor - såsom e-handel, HR-stöd, 

rekrytering, tidrapportering, projekthantering, lön, konsulttjänster och mer. 
 

Visma.net  är vårt affärssystem fött i molnet för större företag som bestämt 

sig för att jobba mer digitalt och automatiserat.  

Om Visma 

Vill du veta mer om hur Visma.net fungerar,  

samt vad vi och vårt affärssystem kan göra  

för dig och dina kollegor?  

 

Läs mer eller lyssna in till  

något av våra webbinar 

https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/webbinar/#webbinar

