
Enklare samarbete med
Visma eEkonomi.  
3 OLIKA ARBETSSÄTT



3 olika arbetssätt: 

Samarbete med kunden,  
oavsett bokföringsmetod.

Byrån gör allt,  
kunden har Kontantmetoden. 
Byrån gör allt,  
kunden har Faktureringsmetoden.

1.

2.

3.



1. Samarbete med kunden oavsett bokföringsmetod. 

KUND 

Kundfakturor 
Du skickar och bokför själv fakturor löpande i Visma eEkonomi eller eEkonomi-appen.

Leverantörsfakturor 
Alla leverantörsfakturor hanteras via Autoinvoice.  
Helt elektroniskt eller genom skanning och tolkning, beroende på format.

•  Aktivera inställningarna Ta emot e-faktura och Aktivera skanningstjänsten.  
i eEkonomi under Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Autoinvoice 

•  Meddela leverantörer att fakturor ska skickas till ny adress/e-postadress.  
Adressen hittar du i eEkonomi under Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Autoinvoice.

•  Leverantörsfakturor som kommer till dig kan du själv skicka till Autoinvoice.

Kvitton 
Kvitton som du får via mail: 
•  Kvitton via mail skickas till den e-postadress som finns i appen Visma Scanner  
(...@vismadoc.net), antingen direkt från leverantören eller vidarebefordrad av dig.

•  Dokumentet hamnar i Visma Scanner under rubriken Obehandlad. 

•  Välj Typ (Kvitto) och ange Betaldatum. Klicka sedan på Mer information och ange Belopp.  

•  När du trycker på Skicka skickas underlaget till Visma eEkonomi.

Kvitton som du får på papper: 
•  Kvitton på papper fotograferas genom appen Visma Scanner.

•   Välj Typ (Kvitto) och ange Betaldatum. Klicka sedan på Mer information och ange Belopp.  

•  När du trycker på Skicka skickas underlaget till Visma eEkonomi.

BYRÅ   
Löpande bokföring 
Nya leverantörsfakturor hittar du som Utkast under Inköp - Leverantörsfakturor. Både att det finns  
okopplade bildunderlag och att du har nya fakturor under Utkast kan du se via Notifieringar. 

Löpande använder du funktionerna för Periodiseringar, Avskrivningar, Värdering av valutakonto  
och Hantering av kundförluster.

För en aktiv kommunikation med kunden använder du meddelandefunktionen i Visma eEkonomi.  
Kunden kan läsa och skicka meddelanden både i Visma eEkonomi och i eEkonomi-appen.

Tips! Om du aktiverar funktionen Använd godkännande av leverantörsfaktura under Inställningar  
så kan kunden godkänna leverantörsfakturor för bokföring och betalning.

Löpande bokföring och avstämning 
Genom aktiverad bankkoppling hämtas bankkontoutdraget automatiskt varje natt. Vissa transaktioner  
blir bokförda automatiskt och för andra föreslår programmet en matchning, beroende på vilken informa-
tion  
programmet erhåller från bankkontoutdraget. Transaktioner som programmet inte kan bokföra/matcha  
automatiskt hanteras på följande sätt: 

•  Välj Matcha. 

•  Välj aktuellt alternativ under Bokföringshändelser och koppla ett bildunderlag till verifikationen.  

•  Välj eventuellt Bokföringsförslag eller kontera manuellt. Välj Bokför.

Periodens slut 
När perioden är klar överför du data till Visma Ekonomiöversikt.

Årets slut (vid kontantmetoden) 
I samband med årets sista momsrapport bokas kundfordran och leverantörsskuld  
upp automatiskt inför bokslutet



”Samarbetet blir enkelt och effektivt 
och dina kunder kan välja att  
fakturera direkt från appen”

”Genom Visma eEkonomi appen kan du  
ha en aktiv kommunikation med kunden. 

Därifån kan de läsa och skicka  
meddelanden på direkten.”” 

FAKTURA



2. Byrån gör allt – kontantmetoden. 

KUND   
Löpande inlämning av underlag 
Skicka in underlag till byrån med hjälp av appen Visma Scanner. 
 
Leverantörsfakturor & Kvitton 
Leverantörsfakturor & Kvitton som du får via mail:  
 
•   Leverantörsfakturor och kvitton via mail skickas till den e-postadress som finns i appen  
Visma Scanner (...@vismadoc.net), antingen direkt från leverantören eller vidarebefordrad av dig. 
 
•   Dokumentet hamnar i Visma Scanner under rubriken Obehandlad.  
Välj Typ (Faktura/Kvitto) och klicka på Mer information för att ange Belopp. För kvitton anges alltid  
Betaldatum.  
För leverantörsfakturor som redan blivit betalda, bocka i Betald och ange datum då pengarna drogs från 
kontot. 
 
•   När du trycker på Spara skickas underlaget till Visma eEkonomi. 

Leverantörsfakturor & Kvitton som du får på papper: 
 
•   Leverantörsfakturor och kvitton på papper fotograferas genom appen Visma Scanner. 
 
•   Välj Typ (Faktura/Kvitto) och klicka på Mer information för att ange Belopp. För kvitton anges alltid  
Betaldatum.  
För leverantörsfakturor som redan blivit betalda, bocka i Betald och ange datum då pengarna drogs från 
kontot. 
 
•   När du trycker på Skicka skickas underlaget till Visma eEkonomi.

BYRÅ 
 
Löpande bokföring och avstämning 
Genom aktiverad bankkoppling hämtas bankkontoutdraget automatiskt varje natt. 

•  För att stämma av och bokföra bankhändelser gör du på följande sätt: 

•  Gå till Kassa- och bankhändelser och välj konto.

•  Välj Matcha.

•  Välj Övrigt uttag/insättning för bankhändelser som avser in-/utbetalningar av kund- och  
leverantörsfakturor.  
För kvitto välj Inköp mot kvitto. 

•  Välj Egen kontering och koppla ditt bildunderlag.

•  Välj ett färdigt Bokföringsförslag eller kontera manuellt. 

•  Välj Bokför.

Löpande använder du funktionerna för Periodiseringar, Avskrivningar och Värdering av valutakonto.

Periodens slut 
När perioden är klar överför du data till Visma Ekonomiöversikt.

Årets slut 
Vid årets slut registrerar du obetalda kund- och leverantörsfakturor under Manuella verifikationer  
med hjälp av Reskontrabokning. På detta sätt så får man en aktuell kund- och leverantörsreskontra vid 
årets slut.  
Då fakturorna väl betalas under nästkommande år stäms betalningarna i kontoutdraget av mot reskontra 
posterna.



”Med hjälp av bankkoppling  
hämtas bankontoutdraget  

automatiskt varje natt”

BANKKONTO



3. Byrån gör allt – faktureringsmetoden. 
KUND   
Löpande inlämning av underlag 
Skicka in underlag till byrån med hjälp av appen Visma Scanner. 
 
Leverantörsfakturor & Kvitton 
Leverantörsfakturor & Kvitton som du får via mail:  
 
•   Leverantörsfakturor och kvitton via mail skickas till den e-postadress som finns i appen  
Visma Scanner (...@vismadoc.net), antingen direkt från leverantören eller vidarebefordrad av dig. 
 
•   Dokumentet hamnar i Visma Scanner under rubriken Obehandlad.  
Välj Typ (Faktura/Kvitto) och klicka på Mer information för att ange Belopp. För kvitton anges alltid  
Betaldatum.  
För leverantörsfakturor som redan blivit betalda, bocka i Betald och ange datum då pengarna drogs från 
kontot. 
 
•   När du trycker på Spara skickas underlaget till Visma eEkonomi. 

Leverantörsfakturor & Kvitton som du får på papper: 
 
•   Leverantörsfakturor och kvitton på papper fotograferas genom appen Visma Scanner. 
 
•   Välj Typ (Faktura/Kvitto) och klicka på Mer information för att ange Belopp. För kvitton anges  
alltid Betaldatum.  
För leverantörsfakturor som redan blivit betalda, bocka i Betald och ange datum då pengarna drogs från 
kontot. 
 
•   När du trycker på Skicka skickas underlaget till Visma eEkonomi.

 
 
BYRÅ 
 
Löpande bokföring 
Nya leverantörsfakturor hittar du som Utkast under Inköp - Leverantörsfakturor. Både att det finns 
okopplade bildunderlag och att du har nya fakturor under Utkast kan du se via Notifieringar. 

Löpande använder du funktionerna för Periodiseringar, Avskrivningar, Värdering av valutakonto och 
Hantering av kundförluster.

För en aktiv kommunikation med kunden använder du meddelandefunktionen i Visma eEkonomi. Kunden 
kan läsa och skicka meddelanden både i Visma eEkonomi och i eEkonomi-appen.

Tips! Om du aktiverar funktionen Använd godkännande av leverantörsfaktura under Inställningar så 
kan kunden godkänna leverantörsfakturor för bokföring och betalning.

Löpande bokföring och avstämning 
Genom aktiverad bankkoppling hämtas bankkontoutdraget automatiskt varje natt. Vissa transaktioner 
blir bokförda automatiskt och för andra föreslår programmet en matchning, beroende på vilken informa-
tion programmet erhåller från bankkontoutdraget. Transaktioner som programmet inte kan bokföra/
matcha automatiskt hanteras på följande sätt: 

•   Välj Matcha 

•   Välj aktuellt alternativ under Bokföringshändelser och koppla ett bildunderlag till verifikationen. 

•   Välj eventuellt Bokföringsförslag eller kontera manuellt. Välj Bokför.

Periodens slut 
När perioden är klar överför du data till Visma Ekonomiöversikt.
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