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Udforsk mulighederne med en
moderne cloudplatform
Visma.net ERP er Vismas flagskib, som efter mere end 5 år på markedet i
Sverige, Norge, Finland og Holland nu introduceres på det danske marked.
Visma.net ERP er en cloudbaseret platform til virksomheder med fokus på
automatisering, standardisering og samspil mellem alle virksomhedens
processer.
Visma.net ERP købes som en Standardpakke. Denne indeholder grundlæggende moduler og funktionaliteter, der kan bygges videre på efter behov.

Standardpakken inkluderer:
Financials
Insights
AutoInvoice
AutoPay
Approval
Inklusiv er også:
1 bruger
1 regnskab
Pris: 2000 kr/md
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Standardpakken:
Hvad er inkluderet?
Financials
Financials er hele kernen i Visma.net. Financials er en samling af avancerede værktøjer inden for bogføring til f.eks. finans-, kunde- og leverandørstyring, afstemningsværktøjer, valutahåndtering, periodisering, budgettering, momsstyring og meget mere. Du får derfor det fulde overblik over din
virksomhed. Financials automatiserer dine arbejdsprocesser og minimerer
manuelle håndteringer. Du får færre fejl og et mere korrekt regnskab.
I Financials har du mulighed for kontinuerligt at have overblik og styring af
dine indtægter og omkostninger med tæt opfølgning i forhold til budgettet.
Det kan du blandt andet gøre ved brug af dimensioner, som giver dig en
større indsigt i din virksomheds omkostninger og indtægter på et detaljeret
niveau. Du kan bruge grupperingerne til analyseformål for at se, hvilke dimensioner der bidrager til vækst.

Med Financials kan du:

Automatisere processer
Foretage avanceret dimensionsstyring
Fleksibelt tilpasse din rapportering
Opsætte detaljerede brugerrettigheder
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Insights
Insights er til dig, som ønsker at tage pulsen på din virksomhed. Dette gøres
ved at løfte tal til illustrationer og grafer for dermed at højne forståelsen og
overblikket over, hvordan din virksomhed præsterer. Du har mulighed for
at opstille dine regnskabstal på en grafisk og innovativ måde. Det giver et
hurtigere overblik, som du kan dele med personer, som normalt ikke har
adgang til virksomhedens regnskabstal.
Du har rig mulighed for at opsætte dine indviduelle dashboards, som viser
specifikke områder af din virksomhed. Du kan designe dine egne KPI’er for
dig og dine medarbejdere. Insights kan tilgås på din telefon, så du kan tjekke
data på farten.
Insights følger med i Standardpakken og inkluderer 5 brugere i alt. Hvis du
har behov for flere brugere, kan de tilkøbes for 60 kr. pr. ekstra bruger.

De mange fordele ved Insights:

Design og se brugerspecifikke dashboards og KPI’er
Hurtigt overblik
Plug and play via standard kontoplanen
Tilpasset til mobil og tablet
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AutoInvoice
AutoInvoice håndterer alle virksomhedens indgående og udgående fakturaer uanset format. Samtidig har du mulighed for at lave automatisk opsætning, så AutoInvoice selv undersøger muligheden for at sende din faktura
elektronisk eller som pdf via email. Opsætningen kan laves individuelt per
kunde.
Har du brug for at sende faktura per brev, er det også en mulighed. Ved
modtagelse af en faktura indlæser AutoInvoice både fysiske og elektroniske
dokumenter. AutoInvoice fjerner en masse manuelt arbejde og frigiver derfor tid og ressourcer i din virksomhed, så du og dine medarbejdere kan lave
andre vigtigere ting.
Modulet AutoInvoice følger med i Standardpakken. AutoInvoice er transaktionsbaseret med priser fra 2,5 kr.

Med AutoInvoice kommer du til at:

Spare tid
Reducere fejl og minimere udgifter
Samle alle fakturaer i skyen
Godkende elektroniske fakturaer

6

AutoPay
AutoPay automatiserer dine banktransaktioner. Modulet eliminerer manuelle rutiner, der er forbundet med at sende og modtage betalinger og kontoudtog. Det skaber i stedet en strømlinet arbejdsgang i tæt samarbejde
med din bank. Betalinger vil automatisk blive matchet op med åbne fakturaer. Du sparer derfor en masse tid og reducerer fejl.
Modulet AutoPay følger med i Standardpakken. AutoPay er transaktionsbaseret og købes i pakker fra 100 kr. per måned.

Med AutoPay kommer du til at:

Reducere fejl
Automatisere dine arbejdsgange
Opnå overblik over alle ind- og udbetalinger
Få en enkel og hurtig bankafstemning
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Approval
Approval giver dig mulighed for at godkende og afvise fakturaer ligegyldigt,
hvor du befinder dig - på kontoret eller på farten.
Du får direkte besked, når der kommer en ny faktura, som venter på din
godkendelse. Approvals fleksibilitet gør det også muligt for dig at tilpasse
godkendelsesflowet præcis, som du ønsker. Du har mulighed for at opsætte
regler for dimensioner og beløbsgrænser. Hvis der er sygdom eller ferie i
virksomheden, kan du indsætte en stedfortræder, og virksomhedens dagligdag fortsætter upåvirket.
Modulet Approval følger med i Standardpakken. En Approval-bruger koster
80 kr. pr. bruger.

Med Approval kan du:

Godkende på farten
Definere dimension- og beløbsgrænser
Tilpasse godkendelsesflow
Vælge stedfortræder ved ferie eller sygdom
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Udvidelser til Visma.net ERP
Logistics
Logistics giver dig det fulde overblik over dit lager. Du skal bruge lagerstyring, når du ønsker at være på forkant med indkomne ordrer, styring af
minimumsbeholdninger, kontrolpunkter med lister til optællinger og meget
mere. Det hele styres automatisk af processer, som du selv definerer efter
virksomhedens specifikke behov og detaljegrad. Du undgår manuelle arbejdsgange og får kontrol over dit lager. Logistics koster 800 kr. pr. måned.
Med Logistics kan du:

Automatisere gennem processtyring
Lave styklister
Kontrol af vareflow
Opsætte avanceret prisstyring

Warehouse & Replenishment
Warehouse & Replenishment er specielt designet til virksomheder med flere
fysiske lagre, sæsonbestemte indkøbsforslag og kontinuerlig lageroptælling.
Modulet indeholder alle features fra Logistics. Warehouse & Replenishment
koster 2000 kr. pr. måned.
Med Warehouse & Replenishment kan du:

Have flere fysiske lagre
Foretage overførsler mellem flere fysiske lagre
Få automatisk genbestilling
Nemt opsætte regler for lageroptælling
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Fixed Assets
Fixed Assets er til dig, der ønsker at sætte dine aktiver i system. På den
måde undgår du manuelle processer, så du altid har det fulde overblik
over afskrivninger og aktivernes reelle værdi. Dine afskrivninger sættes i
system, således de altid kører på planlagte tidspunkter. I modulet afvikles
både regnskabs- og skattemæssige afskrivninger. Bogføringen sker gennem
grupperinger og koder, hvilket minimerer fejl. Fixed Assets koster 250 kr.
pr. måned.
Med Fixed Assets kan du:
Undgå fejl
Foretage systematiske afskrivninger
Sikre overblik over aktivernes værdier
Spare tid på rapportering
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Subscription
Ønsker du at håndtere og styre abonnementer på en overskuelig måde?
Modulet Subscription automatiserer abonnementshåndtering, så manuelt arbejde reduceres og tid frigives. I Subscription finder du skabeloner,
hvor du kan linke kunden til den korrekte abonnements- og fakturaplan. Du
kan nemt opsætte kundekontrakter og styre disse individuelt. Eventuelle
prisændringer og andre justeringer kan du hurtigt rette ét sted i systemet.
Alle kunder knyttet til den ændrede abonnementstype, modtager herefter
den nye pris på næste automatiserede faktura. Subscription koster 400 kr.
pr. måned.
Med Subscription kan du:

Spare tid ved massefakturering
Opsætte kundekontrakter
Lave individuelle prisreguleringer
Masseopdatere abonnementer og abonnenter

Der lanceres løbende nye moduler til Visma.net ERP.
Tjek vores hjemmeside eller kontakt erp@visma.dk for at høre nærmere.
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Integrationer
til Visma.net ERP
Visma.net kommer med et fuldt API til alle dele af programmet. Det giver en
verden af muligheder og maksimal fleksibilitet, når du skal have integreret
virksomhedens andre systemer med Visma.net ERP.
Du kan tilføje andre systemer, der skaber værdi til netop din virksomhed. På
den måde undgår du lang administrationstid og manuel indtastning. Data
sættes i system og automatiserede processer bygges op - det frigiver tid til
dig og dine ansatte.

På vores hjemmeside har du fuldt overblik over, hvilke systemer som vi allerede tilbyder integrationer til, og hvilke partnere, der kan hjælpe med at
bygge bro til de systemer, din virksomhed har brug for.
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Vil du vide mere
om Visma.net ERP?
Vi har eksperterne til jer! Visma.net ERP forhandles, implementeres og supporteres af vores dygtige certificerede partnere. De vil bruge deres viden og
erfaring til at finde den bedste løsning for dig.
På vores hjemmeside har du fuldt overblik over vores partnere, som altid vil
stå klar til at hjælpe dig.
Har du brug for hjælp til at finde den rigtige partner for din virksomhed, så
er du velkommen til at kontakte Vismas ERP-team på erp@visma.dk.
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