
Visma.net 
Payroll
En helt ny måte
å føre lønn på.



Hva er Visma.net Payroll 
Standard?
Visma.net Payroll Standard er et nettbasert lønnssystem for større bedrifter. 

Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle 

prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til drift. 

Alle data er til enhver tid oppdatert.  

Avansert  lønnsfunksjon 
i en smidig løsning.

Alle i bedriften jobber i én og samme løsning, 

som er tilgjengelig fra desktop, nettbrett og 

mobil. Lønningsansvarlig får et effektivt verktøy 

med avansert automatikk, som gir full oversikt 

og kontroll. 

Ledere har innsikt i og oversikt over status 

i bedriften. Samtidig får alle ansatte tilgang 

til smarte løsninger for registrering av ferie, 

fravær, reiser og timer, direkte fra mobilen sin. 



Funksjoner i Visma.net 
Payroll Standard

Digital arbeidsflyt
Alltid tilgjengelig. Alt i én og samme løsning.

Kalender
Fravær og timer. Leder godkjenner fra Pc 

eller mobil. 

Utgifter
Reiser og utlegg. Leder godkjenner fra PC 

eller mobil. 

Lønnssystem 
Alle godkjente transaksjoner overføres

automatisk til lønn.

Oversikt over alle ansatte
Ansattinformasjon, ferie, fravær, lønn, 

faste transaksjoner, trekk , naturalytelser 

og kostnadsfordeling. 

Apper på mobil
Fravær, ferie, timeregistrering, reiser, utlegg, 

godkjenning og lønnsslipp – alt tilgjengelig i 

enkle og intuitive apper. 

Hvordan kan Visma.net 
Payroll Standard løfte 
bedriften din? 

Spar tid gjennom å involvere de ansatte i 
lønnsføringen

Hvorfor punsje når de ansatte kan gjøre jobben 

selv? Med brukervennlige apper fører de 

ansatte timer, registrerer overtid, ferie, fravær 

og utlegg på mobilen. Ledere godkjenner enkelt 

og greit fra pc eller mobil. 

Enkle og kostnadseffektive prosesser 
Automatikken i systemet hjelper deg med 

tidkrevende lønnsoppgaver: Etterbetaling 

av lønn, delberegning av lønn for ansatte 

som slutter/begynner midt i en måned og 

automatisk innsending av a-melding ved 

endringer tilbake i tid. Å jakte og etterlyse 

informasjon, gjøre beregninger og punche data 

manuelt, det hører fortiden til. 

Full oversikt
Både leder og lønnsmedarbeider har full 

oversikt over ansattes fravær og ferie, både 

hva som er brukt og hva de ansatte har til 

gode, samt alle fraværssøknader. De ansatte 

har tilgang til sine data og ledere har innsikt i 

verdifull data for bedriften. 

Overhold lovkrav fra myndighetene 
Nye lovkrav blir automatisk oppdatert i 

løsningen, slik at du til enhver tid jobber i 

henhold til gjeldende regelverk. A-melding 

genereres automatisk og forenkler 

rapportering til myndighetene.

Svært enkel godkjenning
For ledere er det slutt på all papirflytting eller 

skjemaer som er lokalt lagret på PC-en. Alt som 

skal godkjennes, finnes i løsningen, og leder 

godkjenner enkelt og greit fra mobilen eller pc-

en sin. Visma.net Payroll Standard lar deg også 

legge til teamledere som godkjennere.

Flytt hele bedriften opp i skyen i én og 
samme løsning
Med Visma.net kan du flytte alle dine prosesser 

i skyen, i én og samme løsning. På den måten 

får du bedre flyt, høyere kvalitet og mer 

effektive prosesser på  alt dere gjør. Økonomi, 

logistikk, lønn og HR alt i én og samme løsning. 

Velg ut  i fra dine behov.



Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, 

innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert 

utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer 

virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 760 000 

nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 

300 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6700 ansatte og 

hadde i 2017 en omsetning på NOK 9 346 mill. 


