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Hvordan sette opp integrasjonen
1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma
CRM.
2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner
3. Velg mappen Bizweb innstillinger under Adgang.

4. Tast inn passordet som du har fått oppgitt i e-posten fra Visma
5. I Bizweb er alltid "Adresse 1" en postboksadresse hvis den finnes. "Adresse 2" er
gateadressen eller sted, hvis det eksisterer. Dersom du har det på den måten i Visma
CRM, setter du "Adresse 1" tilsvarer "Adresse1". Har du det omvent, at "Adresse 1" er
gateadressen og "Adresse 2" er postboksen, setter du "Adresse 1" tilsvarer "Adresse 2"
for å få overført dataene til riktig felt i Visma CRM.
6. Trykk Lagre

Forbindelseskortet
På forbindelseskortet har du tre knapper:




Søk i Bizweb: Gir deg mulighet til å legge til/oppdatere informasjon om din
forbindelse.
BizNews: Nyhetssøk på din forbindelse
BizSearch: Direkte link inn til Visma Bizweb.

Disse knappene forutsetter internettilgang.

Legg til ny forbindelse
1. Skriv inn navnet på forbindelsen. Eventuelt poststed hvis du kjenner dette.

2. Trykk på ”Søk i Bizweb” for å søke opp firmaet i Bizweb. For mer informasjon om
hvordan du søker best mulig, se avsnittet ”Hvordan søke opp selskaper fra Bizweb i
CRM” under.
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3. Vinduet ”Forbindelse Bizweb integrasjon” kommer opp.

Velg det aktuelle firmaet (1)
Huk av for ”Hent kontakter” hvis du ønsker å laste ned kontaktpersoner og huk av for
”Hent bransjer” hvis du ønsker å laste ned bransjekodene for dette firmaet (2). Trykk
på ”Neste”.
4. Informasjon fra Bizweb om organisasjonen vises på venstre side. Velg hvilke felter du
ønsker å overføre til Visma CRM ved å hake av boksene. Eventuelt klikk på Alle.

Deretter klikker du på Neste
Hak av for om du ønsker økonomiske nøkkeltall inn i Visma CRM
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Trykk Neste (eller Fullfør hvis du ikke valgte å ta med kontaktpersoner).

Velg kontaktpersonen du ønsker å legge til. Hak av de feltene du ønsker å ha med.
Trykk ”Oppdater”. Du kan legge til flere personer ved å velge en og en og trykke
”Oppdater”. Du kan også velge å opprette alle som kontaktpersoner ved å hake av
”Oppdater alle kontakter”. (Fjern avhakingen hvis du ikke ønsker alle.)
Trykk ”Fullfør” når du er ferdig.
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5. På forbindelseskortet er nå feltene ferdig utfylt:

6. Merk at bransjekodene nå er kommet inn.
7. Trykk Lagre for å lagre de innhentede dataene.
8. Tilbake til Forbindelser velger vi fliken Kontaktpersoner (1)

9. Rollene som personen har ser du til høyre i vinduet (2).

Oppdater eksisterende forbindelse
Slik oppdaterer du en eksisterende forbindelse
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1. Søk opp forbindelsen i Visma CRM og hent forbindelseskortet.

2. Trykk ”Søk i Bizweb” for å oppdatere data. For mer informasjon om hvordan du søker
best mulig, se avsnittet ”Hvordan søke opp selskaper fra Bizweb i CRM” under.

3. Velg firma (1)
4. Hak av for hent kontakter/hent bransjer hvis du ønsker å oppdatere / legge til
kontakter/bransjekoder. (2)
5. Trykk på Neste.
6. Informasjonen fra Bizweb ligger til venstre, mens informasjonen fra Visma CRM
ligger til høyre.
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Merk av hvilke felter du vil oppdatere, eventuelt klikk på Alle.
Klikk på Neste
7. Hak av ”Oppdater økonomiske nøkkeltall” hvis du ønsker å oppdatere disse. Tallene
blir som regel kun endret en gang i året.
Trykk Neste (eller Fullfør hvis du ikke valgte å ta med kontaktpersoner).
8. Velg hvilke personer du vil oppdatere/legge til, velg felter og klikk oppdater. Gjør det
samme for hver person du vil oppdatere/legge til. Eventuelt kan du hake av ”Oppdater
alle kontakter”.

9. Trykk ”Fullfør”.

Hvordan søke opp selskaper fra Bizweb i CRM
Når du trykker søk i Bizweb for å hente data fra Bizweb kan det av og til være vanskelig å
finne riktig selskap. Her er noen tips til hvordan du kan søke.
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Søket baserer seg på de feltene du manuelt fyller ut på forbindelseskortet eller som allerede er
fylt ut. I de fleste tilfeller ved opprettelse av nye forbindelser vil du antagelig kun fylle ut
navnefeltet og søket vil dermed basere seg på det.

Men du kan også fylle ut andre felter som adresse, postnummer og telefonnummer. Søket vil
da også basere seg på disse feltene. Hvis du fyller ut / har fylt ut organisasjonsnummeret vil
søket kun basere seg på det.
Ved søk i Bizweb får du treff på selskaper som innholder alle søkeordene i enten firmanavnet,
firmaets besøksadresse, telefonnummer, faksnummer, kommunenavn eller fylkesnavn.
Ved søk kan du bruke * som ”wild card” på slutten av et ord.
Eksempler på søk:
 Visma Buskerud - gir 4 Visma Services selskaper i Buskerud
 Visma Drammen - gir Visma Services i Drammen
 Visma 46404000 - gir alle Visma-selskaper med dette telefonnummeret
 Visma adv* - gir Visma Advantage, men også andre selskaper som heter noe som
begynner med ”adv” og har Visma som en del av navnet eller adressen sin.
 Visma 0277 – gir alle Visma-selskaper som holder til på Skøyen i Oslo.
 Visma Karen* - gir alle Vismaselskaper som holder til i Karenslyst allé.
Når du skal oppdatere data på en eksisterende forbindelse, så husk at du kan endre det som du
har skrevet inn i navnefeltet i Visma CRM ved å trykke F2.
Merk: Søkeresultatet gir maks 100 selskaper. Får du 100 treff bør du endre søket ditt.
Sannsynligvis vil du oppleve i enkelte tilfaller at det er vanskelig å ”matche” allerede
eksisterende forbindelser med riktig selskap i Bizweb. Dette kan komme av at det er feil i
dataene som ligger på forbindelseskortet som blir brukt som søkekriterium. Et alternativ vil da
være å gå til www.bizweb.no og bruke BizSearch for å lete etter riktig selskap.

BizNews-knappen
Ved hjelp av denne knappen i forbindelseskortet har du
tilgang til å søke i Bizwebs nyhetsbase. Dette er en base på
over 27 millioner artikler (september 2009) som er samlet
inn fra alle norske nettaviser siden 2001 og som kontinuerlig blir oppdatert med nye artikler.
Når du trykker på knappen søker den automastisk opp firmanavnet som er skrevet inn i
forbindelseskortet.
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Du kan endre søket til f. eks Visma hvis ønskelig (1). Resultatet av søket kommer opp i lista
(2). Tittelen på artiklene er linker som fører til den originale artikkelen på avisens nettside.
Trykk på
(3) for å vise ingressen til artiklene. Trykker du på (4), får du statistikk for
dette søket.

BizSearch-knappen
Denne knappen gir deg en direkte tilgang til mer informasjon fra Visma
Bizweb. Når du trykker på knappen åpner du en nettleser og går rett til det aktuelle firmaet
hos Bizweb hvis du har registrert org. nr. på selskapet. Hvis du ikke har
organisasjonsnummeret vil du komme til en søkeside, hvor firmanavnet er søkt fram i
Bizweb.
Du blir automatisk pålogget på Visma Bizweb når du trykker på BizSearch-knappen. Hvis du
har en egen personlig brukertilgang til Visma Bizweb, bør du sikre at du blir logget på med
riktig bruker ved klikk på BizSearch-knappen. Se ”Hvordan sette opp integrasjonen” tidligere
i denne brukerveiledningen.
Hvis du f. eks står på forbindelseskortet på firmaet EB Nett AS og har organisasjonsnummeret, vil følgende skjermbilde komme frem ved klikk på BizSearchknappen:
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Se brukerveiledning for BizSearch for nærmere forklaring.
www.bizweb.no/ui/Brukerveiledninger.aspx

Oppdater data med tidsstyrt oppgave
Du kan kjøre en tidsstyrt oppgave som sjekker hvilke av dine forbindelser som trenger
oppdatering. Den tidstyrte oppgaven sjekker alle dine forbindelser som er registrert med
organisasjonsnummer. Den merker de forbindelsene som endret seg i Bizweb siden sist du
oppdaterte forbindelsen i Bizweb.
Slik setter du opp en tidsstyrt oppgave:
1. Velg Verktøy, Administratorfunksjoner fra menyen.
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2. Åpne mappen System

3. Klikk på mappen Tidsstyrte oppgaver (1)
4. Velg Ny oppgave (2)
5. Vinduet Tidsbestemt oppgave kommer fram

6. Velg oppgave: ”Oppdater fra Bizweb”
7. Velg Tidspunkt
8. Trykk OK.
Når den tidsstyrte oppgaven er kjørt blir de forbindelsene som har
organisasjonsnummer sjekket om de har blitt endret i Bizwebbasen siden sist. En dato i CRM-basen sier når den var blitt
oppdatert sist. Hvis det finnes en nyere endring hos Bizweb blir
forbindelsen merket med at den trenger oppdatering. På
forbindelseskortet, kan du se om firmaet er merket.
Du kan også lage deg egne utvalg som viser deg henholdsvis de
som har nye grunndata, nye økonomiske nøkkeltall eller nye
kontaktpersoner slik at du raskt kan oppdatere de forbindelsene
som trenger det.

- 11 -

