
Fyll i alla grundinställningar på kunden i Visma Advisor  
Lägg till en ny kund »   

Bjud in kunden till samarbete i Visma eEkonomi  
FILM: Bjud in till samarbete i Visma Advisor »

Spara tid och kopiera inställningar från ett befintligt företag 
Startguide - Företagsuppgifter »  

Be kunden skicka över ett kundregister samt artikelregister och 
importera det till Visma eEkonomi
Importera kundregister »  

Be kunden skicka över ett leverantörsregister och importera det 
till Visma eEkonomi
Importera leverantörsregister »  

Se till att din kund kontaktar tidigare leverantörer med den nya 
fakturaadressen 

Gör fakturorna mer personliga genom att lägga in kundens 
logotyp i Visma eEkonomi

Checklista innan mötet
för dig på byrån

Checklistan är framtagen av Tintti Dahlin, som jobbat som byråexpert på 

Visma Spcs och idag driver redovisningsbyrån Natural Numbers.

Om kunden har bokföring sen 
tidigare:
Kontakta tidigare byrå eller 
kunden själv beroende på vem 
som har skött bokföringen för att 
få en SIE-fil med bokföring fram 
till aktuell period. Importera det i 
Visma eEkonomi. 

Om din kund använder Visma 
eEkonomi Smart eller Pro: 
Aktivera attest av 
leverantörsfakturor och 
momsrapport så din kund kan 
godkänna leverantörsfakturor 
och momsrapporter innan de 
bokförs och skickas för betalning.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-advisor/content/online-help/add-customer.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0Fn0QY7OyqE&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=2
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/getting-started/b-guide-companysettings.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-customer-csv.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-suppliers-csv.htm
https://www.naturalnumbers.se/


Godkänn samarbete i Visma eEkonomi 
FILM: Bjud in och acceptera samarbete i Visma Advisor »

Ladda ner appen Visma eEkonomi

Kontakta din bank för att aktivera bankkoppling till Visma eEkonomi
Arbeta med bankkoppling » 

Skicka över ett kundregister samt artikelregister till redovisningsbyrån 
via CSV-filer.  
Så här gör du » 

Skicka över ett leverantörsregister till redovisningsbyrån 
Exportera leverantörsuppgifter »

Förmedla kontakt till eventuell tidigare redovisningsbyrå eller skicka 
SIE-fil med bokföring fram till aktuell period till den nya
redovisningsbyrån 

Import till programmet 
För att import till programmet ska fungera utan problem, måste all data 
ha sparats på ett korrekt sätt i en kommaseparerad CSV-fil. I filen avgräns-
as uppgifterna med semikolon. I Microsoft kallas filen för CSV kommasepa-
rerad eller CSV kommaavgränsad, beroende på vilket Office-paket du har 
installerat. I Mac heter samma format Windows-kommavgränsad (.CSV).

Checklista innan mötet
till kund

Checklistan är framtagen av Tintti Dahlin, som jobbat som byråexpert på 

Visma Spcs och idag driver redovisningsbyrån Natural Numbers.

https://www.youtube.com/watch?v=0Fn0QY7OyqE&list=PL_6iwrIQ8Yn7EvclsMbHJ8zITfXxBjKNn&index=1&t=136s
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-cashbank-work-with-bank-integration.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-articles-csv.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/b-settings-import-suppliers-csv.htm
https://www.naturalnumbers.se/


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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