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Denna presentation spelas in och kommer 
sedan att läggas upp på Vismas Community
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Vismas Digitaliseringsindex

Sju frågor:

1. Inkommande fakturor

2. Attestflöde

3. Utgående fakturor

4. Automatisk betalning från betalningsförslag

5. Reseräkning till lön

6. Tidrapportering till lön

7. Automatiskt uppdaterade nyckeltal



Digitala inkommande fakturor

- Ta emot e-fakturor direkt i ditt EFH-system

- Automatisk datafångst

- Förutsättning för automatisering - t.ex. ordermatch



UtanordningAttestSakgranskningAnkomstE-faktura/skanningFaktura

Visma Business

Fakturaflöde 

Preliminärbokning Definitivbokning Digitalt arkiv

Fakturaflöde med Visma Business Produktlinje



Digitalt attestflöde

- Attestera i mobil eller webb

- Regelverk för automatisk process

- Full spårbarhet och kontroll



OrdermatchGodkännande/Attest

Godkännande av:
● Fakturor
● Resekostnader och utlägg



Digitala utgående fakturor

- Skicka e-fakturor direkt från ditt affärssystem

- Snabbare, enklare och billigare för dig och din kund

- Digitala utgående fakturor är inte en fråga om format



Skicka allt!



Digitaliserad betalningshantering

- Skicka betalningsuppdrag digitalt från 
affärssystemet till din bank

- Webb/mobil attest

- Automatisk hämtning/mottagning  och bokföring
av in- och utbetalningar



Vismas betalningstjänst med bankintegration 



Digital reseräkning

- Gör reseräkningen i mobil eller webb redan på resan

- Fotografera och bifoga kvitton elektroniskt

- Skicka reseräkningen vidare för mobil attest

- Godkänd reseräkning överförs till lönesystem 

eller Visma Business



OrdermatchResa och Utläggshantering 

App som:
● Fotograferar
● Tolkar 
● Laddar upp till reseräkningen



Digital tidrapportering

- Rapportera din tid i mobil/webb

- Skicka tidrapporten vidare för mobil attest

- Attesterad tid överförs till lönesystem och affärssystem



OrdermatchTid & Projekt

App som hanterar:
● Arbetstider
● Projekt- och kunddata
● Resekostnader
● Aktiviteter/Uppföljning
● Resursplanering



Automatiskt uppdaterade nyckeltal

- Ständigt tillgång till uppdaterade nyckeltal

- Prenumerera på rapporter

- Strukturerad data tillgänglig för analys i ett 
användarvänligt gränssnitt



KPI:er och analysmöjligheter



Tre saker som du kan ta med dig

Ingående fakturor

Använd EFH system och ta 
emot XML-fakturor.

● Ordermatch
● Automatisering
● Kontroll

1
Utgående fakturor

Hantera alla kundfakturor i 
ett flöde.

● Få bättre likviditet
● Slipp manuellt 

arbete
● Fakturaväxeln 

optimerar sändning

2
Betalningshantering

Dra nytta av vår 
bankintegration

● Säkrare hantering
● Automatisk 

matchning
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