Visma Enterprise – Mobil plattform

Enkel saksbehandling på mobile enheter
Visma lanserte i 2012 Visma Enterprise Mobil plattform. Første versjon inneholdt «godkjenning av faktura». Nå er
ytterligere 2 godkjenningsprosesser klare for mobile enheter: Godkjenningsprosessene for elektroniske regnskapsbilag (eBilag) og elektroniske bestillinger (eHandel). Stadig flere arbeidsprosesser vil fremover kunne utføres
med bruk av mobile enheter.
Nye mobile enheter er i ferd med å forandre fritiden og
arbeidslivet. Folk leser nettaviser, sjekker e-post, sjekker
status i Visma Community og fyller ut timelister på alle
andre steder enn kontoret. Så hvorfor skulle ikke lederne
i virksomheten godkjenne fakturaer, bilag eller en handlevogn på vei til et møte?

Mobile saksganger blir selvfølgelig kontrollert mot
fullmakter og innkjøpsbegrensninger som ellers i
Visma Enterprise.

Gode grunner
Enklere hverdag for lederne i moderne virksomheter
Kortere saksbehandlingstid og reduserte kostnader
God brukeropplevelse, enkel i bruk
Sikkert, trygt og i tråd med Datatilsynets anbefalinger
Webbasert løsning med sentral administrasjon og enkelt vedlikehold

Et viktig bidrag til en mer effektiv arbeidshverdag
Administrative oppgaver blir ikke alltid prioritert. Det kan koste virksomheten dyrt. Fakturaer som blir liggende koster
renter. Og så må regnskap bruke tid på oppfølging av attestanter som ikke har tid eller glemmer sin del av godkjenningsprosedyren. Godkjenning av handlevogn/bestillinger av varer og tjenester er kritisk for å få lojalitet blant brukere av
elektronisk handel.
Moderne virksomheter som spiller på lag med den teknologiske utviklingen vet at effektivitet handler mye om å gjøre
de administrative oppgavene enklere. Gi lederne en mulighet til å godkjenne fakturaer, bilag eller handlevogner når de
ikke sitter foran PCen. Enklere hverdag for brukerne, mer lønnsomt for virksomheten.

Eksempel: Slik godkjenner du fakturaer på mobilen eller nettbrettet
Start webapplikasjonen på din smarttelefon eller nettbrett og gjør følgende:

»
1. Logg deg på

Teknisk løsning

»
2. Få raskt oversikt over
fakturaene du skal
godkjenne.

En webløsning laget i HTML5 og CSS3.
Kjøres via standard nettleser på Android 2.1+ og IOS.
I Android må TIFF-bildene i løsningen åpnes utenfor
nettleseren.
Settes opp på samme måte som andre webløsninger.
Alle data relatert til saksgang hentes via webservice
som også ligger installert internt på nettverket.
All prosessering skjer på serveren og løsningen 		
mellom-lagrer ikke data på den mobile enheten.
Tilgang og rettigheter styres fra Visma Enterprise
Brukeradministrasjon.

»
3. Ta gjerne en titt på fakturagrunnlaget.

4. Godkjenn hver enkelt faktura,
påfør notater eller send
tilbake til forrige saksbehandler.

Kommunikasjon med server

Mobilens nettleser kommuniserer via en url til en web
server i DMZ- sone. Webserveren har et ISAPI redirectfilter som sørger for videresending til webapplikasjonen
som er installert internt i nettverket. Koblingen anbefales
satt opp med HTTPS. Et alternativ til ISAPI redirectfilter
er at løsningen kan nås på innsiden via VPN.

Sikkert og trygt

Autentiseringsmekanismen og det at det ikke bufres data
på den mobile enheten tilfredsstiller anbefalingene til
Datatilsynet. Det forutsetter at virksomheten benytter ny
funksjon for å skjule faktura med personsensitive data.
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