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Varför EFH från Visma?

● Ingår i Visma Business Produktlinje
● Huvudbok och reskontra uppdateras automatiskt
● Färdig integration till Visma Business 
● Affärssregler och logik styrs från Visma Business
● Fakturabild och fakturainformation visas i Visma Business
● Drill- down i rapporter till faktura
● En och samma leverantör  via er Visma partner för  supportorganisation av 

affärssystem och EFH
● Mottagningstjänst för e-faktura med Visma AutoInvoice 



Visma e-faktura  skicka och ta emot fakturor 

● Integrerad tjänst med Visma Business 
● Standardformat för att skicka och ta emot 

fakturor
● Fakturaväxeln hanterar formaten 
● Fakturaväxeln levererar eller tar emot fakturan 

på det sätt din kund eller leverantör vill



EFH flöde med Visma Business
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Visma Mottagningstjänst  
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Vilka behov har ni som kund?   

● Komma snabbt  igång med elektronisk fakturahantering  
● Attestflöde 
● Tolkningsprogramvara ingår 
● Ta emot E-fakturor 
● Automatisera delar av processen 
● Fasta rollrättigheter som kopplas till användaren
● Fakturabildvisning med fakturadata i Visma Business
● Inget behov av attestflöde men vill ha funktion att se fakturabild i Visma Business 
● Mobilitet 
● Ordermatch 



Vilka behov har ni som kund?    

● Automatisera hela fakturaflödet 
● Attestera enbart avvikelser 
● Mobilitet 
● Smidig administration av flerbolagshantering 
● Rollstyrning  utifrån din verksamhet 

○ Skapa  egna roller för rättighetstyrning vad användarna får göra i systemet
○ Skapa egna roller för  behörighetstyring för vilka  konto och koddelar 

● Fastighetsmomsberäkning
● Flexibel konteringshjälp

○ fakturamallar, excel, kopiera tidigare fakturas kontering, periodisering, anläggning.

● Ta emot E-fakturor
● Få kontroll på dina uppsägningstider och förlängningar i avtal
● Ordermatch 
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Document Center med Visma.net Approval 









Drill-down i rapporter till faktura
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Document Center Enterprise 







Attestera flera samtidigt 



Godkänn/Attestera via din telefon

● Godkänn - Attestera 
● Avisa
● Fakturabild visas med zoomingsfunktion
● Visar kontering  med beskrivning 
● Noteringar 
● App till DC och Webb app till DCE 



Tre saker som du kan ta med dig

Komma igång

● Inventera nuvarande 
process

● Hur skickas 
fakturorna?

● Vem gör vad?
● Fakturavolym och 

arkivering

1
Värdet 

● Automatisering
● Säkerhet 
● Mobilitet 
● Papperslöst 
● Enklare hantering
● Full kontroll 
● Betala i tid

2
Nästa steg

● Kontakta er Visma 
konsult

● Behov DC eller DCE
● Kalkyl
● Beslut 
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