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Hvordan sette opp integrasjonen 

1. Før du tar det i bruk, må du gjøre noen innstillinger i Visma Global. 
a. Logg deg på Visma Global med en bruker som har administratorrettigheter til 

Visma Global. 
b. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner 
c. Velg mappen Bizweb innstillinger under Adgang. 

 

     
d. Tast inn passordet som du har fått i e-posten fra Visma.  
e. 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 Global, 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 
Global.  

f. Trykk Lagre 

Kunde/Leverandør - Grunndata 

Integrasjonen mellom Visma Bizweb og Visma Global gir deg mulighet til å hente data fra 
Bizweb. Bedriftsinformasjonen kan hentes direkte inn både i ditt kunderegister og ditt 
leverandørregister. Begge steder har du en ny knapp: ”Søk i Bizweb”: Denne gir deg mulighet 
til å legge til/oppdatere informasjon om din kunde eller leverandør. 
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Legg til ny kunde (tilsvarende for leverandør) 
1. Skriv inn navnet på kunden.  

 
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 
Global” under. 

3. Vinduet ”Bizweb integrasjon - Selskaper” kommer opp. 
 

 
Velg det aktuelle firmaet og trykk på ”Neste”.  
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4. Informasjon fra Bizweb om organisasjonen vises på venstre side. Velg hvilke felter du 
ønsker å overføre til Visma Global ved å hake av boksene. Eventuelt klikk på Alle. 
 

 
Deretter klikker du på Neste 

 
Trykk Fullfør når du er ferdig.. 
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5. På kunde-grunndata er nå feltene ferdig utfylt: 

 
 

6. Trykk Lagre for å lagre de innhentede dataene. 

Oppdater eksisterende kunde (tilsvarende for leverandør) 
Slik oppdaterer du en eksisterende kunde 

1. Søk opp kunden i Visma Global og hent grunndata om kunde. 

 
 

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 Global” under. 
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3. Velg firma og trykk på Neste.  

4. Informasjonen fra Bizweb ligger til venstre, mens informasjonen fra Visma Global 
ligger til høyre. Merk av hvilke felter du vil oppdatere, eventuelt klikk på Alle. 
Merk at de feltene som har endret data er merket med en stjerne ved siden av 
avkryssingsboksen. 

5. Klikk på Neste 
6. Hak av ”Oppdater økonomiske nøkkeltall” hvis du ønsker å oppdatere disse. Tallene 

blir som regel kun endret en gang i året. 
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7. Trykk ”Fullfør”. 
 

Merk oppdaterte data med tidsstyrt oppgave 

Du kan kjøre en tidsstyrt oppgave som sjekker hvilke av dine forbindelser som trenger 
oppdatering. Den tidsstyrte 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. 
2. Åpne mappen System 

 



 - 8 - 

3. Klikk på mappen Satsvise rutiner tidsstyrt og velg den satsvise rutinen ”Oppdater fra 
Bizweb” som ligger i Bizweb-mappen ved å dobbeltklikke på den. 

4. Her kan du sette opp hvor ofte du vil kjøre en slik rutine. Evt. velg intervall ”En gang” 
og trykk Start. 

Når den tidsstyrte oppgaven er kjørt blir de forbindelsene som har organisasjonsnummer 
sjekket om de har blitt endret i Bizweb-basen siden sist. En dato i Global-basen sier når den 
var blitt oppdatert sist. Hvis det finnes en nyere endring hos Bizweb blir forbindelsen merket 
med at den trenger oppdatering.  

Ved å vise kundene i tabellform, kan du selektere frem alle kunder som trengs å oppdateres.  

Masseoppdatere data 

Etter at du har kjørt en satsvis oppgave for å merke dataene som trengs oppdatering, kan du 
oppdatere dem på tre måter: 

1. Oppdatere en og en med kontroll på hva som overskrives: 
Dobbeltklikk på firmaet du vil oppdatere. Dette åpner kundebildet og du kan trykke 
”søk i Bizweb” slik beskrevet over i ”Oppdater eksisterende kunde”. 

2. Oppdater en og en direkte:  
Høyreklikk på valgt linje og velg ”Oppdater valgt kunde fra Bizweb” (se bilde under) 

3. Oppdater alle direkte: 
Høyreklikk og velg ”Oppdater alle kunder i tabellen fra Bizweb” (se bildet under) 

 

Merk: Alternativ 2 og 3 overskriver eksisterende data. Spesielt vær oppmerksom på alternativ 
3. Den oppdaterer alle som du har oppe i tabellen. Ikke bare de med hake på ”Bizweb nye 
grunndata”. 
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Se firmakortet fra Bizweb i Visma Global 

Her ser du ytterligere oppdatert informasjon om kontakten din. Fliken Bizweb viser en 
webside med oppdatert informasjon fra Visma Bizweb. Du kan klikke deg rundt på de 
forskjellige flikene for å hente fram informasjonen. 

 

 


