
 

Visma Financial Overview voor uw klant 
beschikbaar maken 
In deze procedure leest u hoe u Visma Financial Overview voor uw klant beschikbaar maakt. 
U dient hiervoor te beschikken over Visma Advisor. De procedure bestaat uit deze stappen: 
 

1. Voorbereidend werk in Visma Advisor 
2. Samenwerking starten 
3. Externe gebruiker toegang geven tot Visma Financial Overview 
4. Gegevens in Visma Financial Overview bijwerken 

 
Deze procedure kunt u ook inzetten voor het beschikbaar maken van de gratis 
vereenvoudigde versie Visma Financial Overview Starter. 

1. Voorbereidend werk in Visma Advisor 
Om Visma Financial Overview voor uw klant beschikbaar te maken moet de klant in Visma 
Advisor bestaan. Als de klant nog niet bestaat dan kiest u in het overzicht Klanten voor 
Nieuw om deze toe te voegen. De velden waar u een * voor ziet staan moet u verplicht 
invullen: 
 

 
 
Daarnaast moet aan de klant een dienst gekoppeld zijn. Via deze dienst regelt u welke 
medewerkers toegang krijgen tot Visma Financial Overview van de klant. Dit kan een dienst 
zijn die u al gebruikt voor een andere samenwerking met de klant (bijvoorbeeld Visma 
eAccounting). Of wellicht hebt u al een andere dienst (bijvoorbeeld boekhouding) die voor de 
samenwerking met Visma Financial Overview gebruikt kan worden.  
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Als u geen enkele geschikte dienst kunt vinden, dan kunt u een nieuwe dienst aanmaken via 
Instellingen > Diensten. Kies vervolgens Nieuw en richt de dienst in: 
 

 
 
Nu opent u de gegevens van de klant en kiest u op het tabblad Diensten voor Nieuw om de 
dienst toe te voegen: 
 

© 2017 Visma Software BV 



 

 
De medewerkers Demo Advisor en Demo Advisor 2 krijgen met deze instellingen toegang 
tot Visma Financial Overview van de klant. Via Medewerker toevoegen kunt u meer 
medewerkers toegang geven. 

2. Samenwerking starten 
Open de gegevens van de klant en kies het tabblad Samenwerkingen. U ziet daar een 
overzicht van samenwerkingen die u voor de klant kunt starten. In dit voorbeeld is al een 
samenwerking Visma eAccounting actief bij de klant. Kies bij Activeren voor Visma 
Financial Overview of Visma Financial Overview Starter:  
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De stappen die u hierna volgt zijn afhankelijk van de situatie van uw klant: 

1. Klant bij Visma en gebruikt Visma Financial Overview 
2. Klant bij Visma, maar heeft Visma Financial Overview niet eerder gebruikt 
3. Nieuwe klant bij Visma 

 
Welke stappen voor u van toepassing zijn leest u in Samenwerking activeren in Visma 
Financial Overview vanuit Visma Advisor. In dit voorbeeld is de klant al klant bij Visma, maar 
gebruikt deze nog geen Visma Financial Overview. Nadat is gekozen voor Activeren > 
Visma Financial Overview, verschijnt dit venster: 
 

 
 
Geef de gewenste dienst op. De contactpersoon informatie wordt automatisch overgenomen 
uit de informatie van de klant. Als er gegevens over de klant ontbreken verschijnt het 
onderstaande venster: 
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https://help.visma.net/nl_nl/advisor/content/online-help/activate-collaboration-financial-overview.htm
https://help.visma.net/nl_nl/advisor/content/online-help/activate-collaboration-financial-overview.htm


 

 
 
Nadat u alle velden waar een sterretje voor staat hebt gevuld, kiest u Volgende. Hierna 
opent een nieuw tabblad in uw browser en ziet u de volgende informatie: 

 
 
U kunt hier aangeven wie de facturen moet ontvangen en wat de duur van de overeenkomst 
is. Omdat Visma Financial Overview Starter gratis is, krijgt u deze keuzes niet. 
 
Let op! Als het onderdeel Verplichte contactgegevens Bedrijf (intern gebruik): wordt 
getoond, zorg er dan voor dat het e-mailadres gevuld wordt. 
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Nadat u de keuze hebt gemaakt voor Verzend verzoek of Schakel samenwerking in 
verschijnt er een melding dat het verzoek is verzonden naar de klant of dat de dienst is 
ingeschakeld. Indien ervoor gekozen is om een verzoek naar de klant te sturen, dient deze 
het verzoek goed te keuren voordat de dienst wordt ingeschakeld. 
 

 
 
Na een korte wachttijd kan de service gestart worden vanuit Visma Advisor. Als u de 
gegevens van de klant geopend hebt, ziet u onder Basisgegevens het onderdeel Services 
starten. U ziet op het tabblad Samenwerkingen bij de klant dat de service actief is. Daar 
kunt u ook de service starten: 
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3. Een externe gebruiker toegang geven tot Visma Financial 
Overview 
 Selecteer hiervoor het bedrijf van uw klant in Visma Online en kies Gebruikers: 
 

 
 
Kies Maak gebruiker aan. Als er nog geen gebruiker van de klant zelf gekoppeld is aan het 
bedrijf, dan wordt dit automatisch de hoofdcontactpersoon, omdat de medewerker van het 
accountantskantoor is gekenmerkt als consultant. 
 

 
 
De aangemaakte gebruiker ontvangt een e-mail om zich aan te kunnen melden bij Visma 
Online: 
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Nadat de klant het account geactiveerd heeft, kan deze inloggen in Visma Online en 
vervolgens aan de slag met Visma Financial Overview. 

4. Gegevens in Visma Financial Overview bijwerken 
Dit is mogelijk vanuit AccountView of Visma eAccounting. 
 
Wilt u dit vanuit AccountView doen?  Dan hebt u AccountView Team of AccountView 
Business, de AccountView-module Accountants Toolkit en Visma Advisor nodig. In 
Accountants aan de slag met Visma Financial Overview leest u welke inrichting u moet 
doen. 
 
In Integratie tussen Visma Financial Overview en Visma eAccounting leest u hoe u de 
gegevens uit Visma eAccounting exporteert naar Visma Financial Overview. 
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ftp://download.vismasoftware.nl/accountview/96a/Accountants_aan_de_slag_met_Financial_Overview_96a.pdf
https://help.visma.net/nl_nl/financial-overview/content/online-help/integration-visma-eaccounting.htm?supportpanelMode=true?supportpanelMode=true?supportpanelMode=true#

