
Visma eEkonomi 

Tidigare har vi gått igenom en hel 
integrationer till Visma eEkonomi. Men har 
du koll på hur Visma eEkonomi är kopplat 
till våra andra redovisningsprogram i 
molnet?

Visma Advisor »  

Visma Advisor Period & År »  

Visma Ekonomiöversikt »  

Visma eEkonomi har integration till samtliga 
program. Det innebär att du får notifieringar 
om nya händelser från dessa, enkelt kan 
navigera dig dit, samt enkelt och snabbt kan 
importera kundens data mellan programmen.

Visma Advisor 

Ditt byråstöd som effektiviserar byråns 
interna arbetsflöden. Här får du full koll 
på dina uppdrag, tidredovisning och kan 
enkelt starta kundsamarbeten.

Med notifiering från Visma eEkonomi får du 
snabbt reda på om du till exempel har missat 
att låsa en bokföringsperiod eller om kunden 
har laddat upp ett kvitto via Visma Scanner 
som du inte har hanterat. 

Via Kunder - Samarbeten i programmet bjuder 
du in dina kunder till samarbete i andra Visma-
tjänster. 

Via fliken Mina tjänster kan du dessutom 
enkelt gå direkt till de andra programmen. 

FILM:  Bjud in till samarbete i Visma Advisor » 

Byråflödet 
- Så hänger dina program i molnet ihop.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/activate-collaboration-eaccounting.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/getting-started/general-gettingstarted-current-status.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/integration-visma-eaccounting.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0Fn0QY7OyqE


Visma Advisor Period & År 

Använd Visma Advisor Period och År 
kostnadsfritt för ditt eget skatt- och 
bokslutsarbete. Använd programmet även 
för dina kunduppdrag för ett effektivare 
arbete med dina kunders bokslut, 
årsavslut och deklaration.

FILM: Så fungerar Visma Advisor Period & År »  

Importera data direkt från Visma eEkonomi så 
skapas det automatiskt upp ett antal bilagor 
samt kopplade bildunderlag som följer med. 

Importera bokföringsuppgifter från Visma 
eEkonomi »  

Visma Ekonomiöversikt 

Kommunicera enkelt med din kund genom 
att presentera siffrorna på ett snyggt sätt! 
Ladda upp bokföringsdata och dela med 
dig av resultatet till din kund i form av dia-
gram, rapporter och budget.

Läs in kundens data direkt från Visma eE-
konomi samt period- och årsbokslutet från 
Visma Advisor Period och År.

Läs in data i Visma Ekonomiöversikt »  

Visma Ekonomiöversikt är anpassat för att 
fungera i samarbetet med dig och din kund, 
därför sparas alla dokument härifrån i kundens 
mapp i Visma Advisor. 

Spara dokument i Visma Advisor»  

https://www.youtube.com/watch?v=iwON92OsV0s&list=PL_6iwrIQ8Yn56vsCBcYAvG6lZfuFW6XC1&index=2&
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/core-startpage-import.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor-period-year/content/online-help/core-startpage-import.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/import-sie-file.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/documents-tag-to-advisor.htm


Support
Vi finns här för dig

Har du praktiska frågor om din och kundens samarbete?  
Vanliga frågor »  

Tips, processer och nyheter

På vårt supportforum kan du ta del 
av frågor och svar, läsa om nyheter 
i våra program och dela dina idéer. 

Som redovisningsbyrå har du 
dessutom en egen yta där vi riktar 

information direkt till dig. 
 

Visma Spcs Forum » 

Välj vad du vill läsa mer om 

I våra hjälptexter hittar du allt du 
behöver veta om ditt program, från 
kom igång guider till mer specifika 
frågor. Från frågetecknet uppe till 
höger i ditt program kan du också 

söka direkt i våra hjälpavsnitt.
 

Skriven hjälp » 

Vi visar hur du gör

Vill du kanske se hur du aktiverar 
ett samarbete i Visma Advisor? Eller 
hur du hanterar bankkoppling? Det 

visar våra supportfilmer. Alla  
program har en egen spellista där vi 

går igenom olika funktioner. 
 

Spellista Visma eEkonomi » 

Behov av mer praktiskt hjälp? 

Är du i behov av att gå igenom 
grundera för hur ett samarbete 
fungerar mer praktiskt? Då finns 
sidan Digitalt samarbete i Visma 
eEkonomi till din hjälp. Där går vi 

igenom hur du kommer igång.

Samarbeta i Visma eEkonomi » 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering#vanligafragor
https://forum.vismaspcs.se/t5/Redovisningsbyran/ct-p/SE_SP_Redovisningsbyra
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/minitoc-startpage-online-help.htm?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&elqTrackId=56821E66B62AF60856353379D6F83FC9&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/minitoc-startpage-online-help.htm?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&elqTrackId=56821E66B62AF60856353379D6F83FC9&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://www.youtube.com/playlist?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&elqTrackId=A86588BBA2A2181C284DF5FFAA7415AC&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://www.youtube.com/playlist?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&list=PL_6iwrIQ8Yn4KI0W9nzbogrs71kv5QoTb&elqTrackId=A86588BBA2A2181C284DF5FFAA7415AC&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering
https://vismaspcs.se/support/samarbeta-med-bokforing-och-fakturering


När du vill utvecklas
Vi hjälper dig att bli en digital vinnare

Skräddarsydd rådgivning 

Du som ny kund kan självklart få en 
skräddarsydd genomgång av ditt program. 
Boka en kostnadsfri rådgivning med en av 
våra byråexperter där vi ser över era behov 
och utmaningar samt kommer med förslag 
anpassade till er verksamhet.   

Boka möte med byråspecialist »

Webbinarier

Lär dig något nytt med våra utbildningar på 
distans. Vi har webbinarier om aktuella ämnen 
som lönsamhet med fast pris,  trenderna i 
branschen och mycket mera. 

Se utbudet »

Visma Digital byrå

Många företagare arbetar digitalt och vill  
kunna sköta sina ärenden direkt från mobilen. 
Om du vill erbjuda det till dina kunder så kan 
Vismas coach hjälpa dig i ett  
3-månadsprogram. 

Mer om Digital Byrå »

Bli Vismas Byråpartner 

Som byråpartner hos Visma får du unika  
erbjudanden samt förtur till våra spännande 
event och kickback när du rekommenderar 
Visma till dina kunder.  

Vismas Byråpartnerprogram »

https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/gratis-radgivning
https://vismaspcs.se/formular/kampanjer/workshopfastpris
https://vismaspcs.se/redovisning/affarsutveckla/digital-redovisningsbyra
https://vismaspcs.se/redovisningsbyra/byrapartner?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_SI_Smarta_byran_M1&utm_campaign=SE_SP_SI_Onboarding_Visma_Smarta_Byran&optin=0&elqTrackId=51C7CEBA9F49DAC4A83B5227CC88E57B&elq=094cbec83cdb4990b31abcbb43a61056&elqaid=42219&elqat=1&elqCampaignId=24721
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