
Välj ett affärssystem som underlättar  
för dig och dina kollegor att jobba på  
ett nytt och smartare sätt.  



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 det 

hjälper er heller inte framåt. Desto mer som är möjligt att göra med stöd av tek-

nik, desto mer lär ni märka hur ni hålls tillbaka. Dagen då det inte längre är han-

terbart kommer förr eller senare. Varför lägga tid och resurser på manuell hante-

ring 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. 

 

Vidare är det också en av de mest konkreta sakerna ditt företag kan göra för att 

minska er miljöpåverkan. En klassisk win-win-win. 

 
 



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 förut-

bestämda 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. 

 

Varför e-faktura? 
 

Ökad kontroll – elektroniska fakturor kan spåras och följas. Viktiga uppgif-

ter såsom förfallodatum, fakturanummer, belopp etc. är alltid korrekta. 
 

Ökad trygghet – som användare vet du att data registreras snabbt och 

korrekt i mottagarens lösning, som mottagare vet du att du får korrekta 

och automatiserade poster och förslag. 
 

Minskad administration – som mottagare slipper du scanna pappersfak-

turor och som användare slipper du kuvertering, frankering och postgång. 
 

Minskad miljöpåverkan – redan ett mindre antal fakturor gör skillnad när 

det kommer till minskade koldioxidutsläpp. Ju mer ni digitaliserar, desto 

mer minskar ni er miljöpåverkan. 



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 för-

svinner på vägen eller förfaller blir i det närmaste minimal. Ett automatiserat at-

testflöde 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 - exempelvis bokar resor, får 

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

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

detektivarbete 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, traktamenten och representation blir tydliga. 

 



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 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. 



Optimera lager och logistik. Exempelvis. 
 

För verksamheter som hanterar lager och logistik kan valet av affärssystem 

vara avgörande. Med alla steg i distributionskedjan automatiserade, lager-

status i realtid och full spårbarhet får man en smidig process från beställ-

ning till betalning. 

 

Tid och projekthantering som en naturlig del av arbetsvardagen 
 

Jobbar ni mycket i projekt använder ni säkert ett projekthanteringsverktyg. 

Vill ni ha full kontroll (och ständig insyn) från införsäljning till fakturering är 

ett verktyg som fungerar sömlöst med ert affärssystem att rekommendera. 

Utöver projekthantering och tidrapportering kan ni då också få analys, CRM 

och resursallokering som en del i det dagliga flödet. 



Välj ett affärssystem som hjälper er att  

fokusera på det som är viktigt.  

Vi pratar gärna. Träffa oss när det passar  

dig i våra återkommande webbinars.  

Genom att välja ett affärssystem i molnet får ni en bra och välplanerad start för 

ett nytt sätt att jobba. Och nya möjligheter öppnas.  
 

Vad innebär ett molnbaserat affärssystem från Visma?  

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 affärssyste-

met var du än befinner dig från dator, platta eller mobil gör ett mobilt ar-

betssätt möjligt. På riktigt. 
 

 Sänkta kostnader för IT – en abonnemangstjänst reducerar oförutsägbara 

investeringskostnader. Och ni betalar bara för det ni använder. 
 

 Röststyrning  – möjligheten att bygga in röststyrning i ert affärssystem 

öppnar upp för nya sätt att effektivisera, och ökar tillgängligheten. 

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

