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Nyheter i Visma Business 
produktlinje version 13

Plats för 
produktikon

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



Attest

Visma Business Produktlinje

Logistik

Ekonomi
E-Dokument

Lager

Elektronisk 
fakturahanteringBetalningar

Reseräkning 
& utlägg

Rapporter & 
Analys

Kassa Tid & Projekt

Budget & 
Prognos



Nyheter



Ny huvudversion

2018

12 13

2019



Ny funktionalitet hela året

2018

12 13

2019

14



Nordic Cool 3









Säkerhet och dataskydd
GDPR



Med version 13 kan våra Visma Business-kunder efterleva 

dataskyddsförordningen.

VBPL 13: GDPR-versionen



Vägledning för hur produktlinjen kan sättas upp 

för att ge förutsättningar att efterleva 

regelverket. 

GDPR: Dokumentation för produktlinjen

Hämta på Visma Community!



Version 13.0

- Systemanvändare identifieras för komplett loggning

- Orderdokument (arkivet) öppnas för radering

- Layouter för sökning och utskrift

- DC: Radera från arkivet med logg

- DCE: Dokumentation, rapport 

Version 13.01

- Radera kund-/leverantörsdata

Version 13.10

- VUD: Utökad loggning, export av roller

Säkerhet och dataskydd: Nyutveckling i versionerna



Enbart identifierade användare ska arbeta i systemet

Ny lösning för systemadministratörer



Möjligt att radera från gränssnittet:

● Orderdokument

● Orderdokumentrader

● Kunddokument

● Kunddokumentrader

För systemadminstratörer

OBS: Accessgrupper måste anpassas så att radering inte sker av MISSTAG!

Radera från dokumentarkivet



Radera kund/leverantörsdata



Sök och skriv ut från ny layout



Säkerhet i VUD

Nya lösenordsprinciper och högre krav på komplexitet



Uppgiftsöversikt



Kontroll över mina uppgifter från ett ställe

- Uppgifter väljs per användare = personligt för mig

- Enkelt att administrera

Överblick över uppgifter från flera företag

Genväg direkt till rätt arbetsfönster

Uppgifter från VB och DC i samma översikt

Uppgiftsöversikt i Visma Business





Hur?



Hur?



Hur?



Navigera direkt till fönster för att hantera markerad 
uppgift



Här ser vi 2st order 

som är klara för 

fakturering



Scheduler

Schemalägga behandlingar och 
rapporter.



● Är en funktion för schemalägga behandlingar och rapporter. 

● Använder tabellerna Jobb och Jobbprocessningar.

● Ny Windows-tjänst på serven som heter Visma Business Scheduler.
● VBS utför “jobben” i bakgrunden.

Visma Business Scheduler



Hur skapar man schemalagda jobb 



Schemaläggning



Document Center & 
Ordermatch



Document Center

Automatisering

Översikt och kontroll

Användarvänlighet/Gränssnitt



Document Center

Automatisering

Översikt och kontroll

Användarvänlighet/Gränssnitt



Document Center

Automatisering

Översikt och kontroll

Användarvänlighet/Gränssnitt



Document Center

Automatisering

Översikt och kontroll

Användarvänlighet/Gränssnitt



Automatisk ordermatch



Hantering av avvikelser



Uppdaterade kostpriser



Automatisk ordermatch

Toleransnivå kan ställas in med 

belopp eller %

Toleransnivå kan ställas in för hela 

företaget eller enskild leverantör

Valbar nivå av automatik

Kontroll och uppföljning



Nyheter  Document Center Enterprise

● Styrning av automatisk buntuppdatering av preliminär och definitivbokning

● Hämtar och visar betaldatum i DCE från Visma Business 

● Enklare valutahantering
○ Två nya kolumner i  fakturalistan och i sökresultat  - Valuta och utländskt belopp

○ Valutakurs visas i DCE 

○ Import av valutakurs per faktura

■ Finns valuta  på fakturan visas detta i DCE  

■ Hämtas från fakturan (saknas kursen hämtas kursen från Visma Business)

■ Import av fakturarader som presenteras som konteringsförslag



Tre saker som du kan ta med dig

Automatisering

Ta hjälp av din 
Vismapartner för att se vad 
som kan automatiseras 
med schemaläggning och 
ordermatch.

● Spara tid
● Få högre kvalitet

1
Datasäkerhet (GDPR)

Använd version 13 och ta 
del av:

● Dokumentation
● Layout för sökning 

och utskrift

2
Översikt och kontroll

Låt systemet hålla koll på 
vad som behöver göras 
och var med hjälp av 
uppgiftsöversikten.

● Välj dina uppgifter
● Navigera direkt
● Både VB och DC

3



Frågor?
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