Økonomi og regnskap

Visma.net ERP produktmatrise
Denne produktmatrisen gir en detaljert oversikt over funksjonaliteten som er tilgjengelig i Visma.net ERP

Økonomi og regnskap
Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

◆
◆

◆
◆

Registrering av hovedboksbilag

Budsjett

◆
◆

Årsavslutning

◆

◆

◆

Årsavslutning. Mulighet for integrasjon mot
Finale Årsregnskap

Kostnadsbærere

◆
◆

◆
◆

Kostnadsbærerstruktur med inntil 30 tegn

Avvikende regnskapsår

◆
◆

Kostnadsallokering

◆

◆

◆

Bokfør kostnader i % (fordelingsnøkler) på
flere kontoer

Konsolidering

◆

◆

◆

Konsolidering av flere selskaper til et agregert selskap. Fordrer tilgjengelig database/
klient for aggregerte rapporter

Repeterende transaksjoner

◆

◆

◆

Mulighet for å bokføre repterende
transaksjoner

Tilgangskontroll på konto og
kostnadsbærernivå

◆

◆

◆

Muligheter for avgrensning av prosesser,
data og avansert tilgangskontroll

Basic

Standard

Advanced

Leverandøroversikt

◆

◆

◆

Registrering og vedlikehold av
leverandøroversikt

Fakturainnboks for innkommende
faktura

◆

◆

◆

Motta alle faktura ferdig tolket i fakturainnboksen i ulike formater (EHF, PDF og papir)

Innkommende faktura

◆

◆

◆

Mulighet for manuell registrering av
innkommende faktura

Automatisk bankhåndtering

◆

◆

◆

Ha alltid oppdatert reskontro med
automatisk bankavstemmning

Forhåndsbetaling

◆

◆

◆
◆

Delbetal før forfallsdato

Hovedbok
Bilagsregistrering

Nøkkelfunksjonalitet

Enkel oppsett av budsjett per konto og
sammenligning med resultat

Selvvalgt start- og stoppdato på
regnskapsåret

Beskrivelse

Leverandørreskontro

Tilgangskontroll på konto og
kostnadsbærernivå
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Mulighet for avgrensning av prosesser, data
og avansert tilgangskontroll

Økonomi og regnskap
Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Kundeoversikt

◆

◆

◆

Registrering og vedlikehold av
kundeoversikt

Fakturering

◆

◆

◆

Opprett og behandle utgående faktura,
gruppe- og samlefaktura, kreditnota,
delfakturering, m.m.

Elektronisk fakturering

◆

◆

◆

Send elektronisk faktura/kreditnota i ulike
formater (EHF, B2B, B2C)

KID

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Støtte for fakturering med KID

Tilpass fakturablankett

◆

◆

◆

Tilpass faktura, påminnelse og
purreblanketter

Automatisk bankhåndtering

◆

◆

◆

Ha alltid oppdatert reskontro med
automatisk bankavstemmning

Påminnelse og purring

◆

◆

◆

Opprett og behandle påminnelser og
purringer

Forhåndsbetaling

◆

◆

◆

Støtte for å ta imot forhåndsbetaling på
utestående fordringer

Kontantsalg

◆

◆

◆

Støtte for å registrere salg med kontanteller kredittkortbetaling

Avskriving

◆

◆

◆

Tapsføring av kundefordringer med
mulighet for beløpsgrenser basert på
kunder/kundegrupper

Rentefakturering

◆

◆

◆

Automatisk fakturaforslag, renter på
betalingspåminnelse, beløps- og
tidsgrenser, m.m.

Kredittkontroll

◆

◆

◆

Få advarsler eller automatisk salgsstopp
ved fakturaopprettelse når kredittgrensen
er oversteget

Hovedkontor/Kjedehåndtering

◆

◆

◆
◆

Støtte for kjedeavtaler og rabattavtaler

◆

Muligheter for avgrensning av prosesser,
data og avansert tilgangskontroll

Kundereskontro

Importer egen logo på utgående
faktura

Repeterende fakturering
Tilgangskontroll på konto- og
kostnadsbærernivå

Nøkkelfunksjonalitet

Få egen logo på utgående faktura

Støtte for repeterende fakturering med
mulighet for tilpasset tidsstyring

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Betalingstransaksjoner

◆

◆

◆

Automatisk og manuell registrering av
transaksjoner

Kontantstrøm

◆

◆

◆

30 dagers visning av fremtidig
kontantstrøm

Automatisk avstemming av
kontoutskrift

◆

◆

◆

Automastisk matching av betalinger

Manuell avstemming av
kontoutskrift

◆

◆

◆

Mulighet for manuell matching av
betalinger

Tidsstyring for henting av
kontoutdrag

◆

◆

◆

Automatisk oppdatering av kontoutdrag

Bankstyring
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Økonomi og regnskap
Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Flervalutahåndtering

◆

◆

◆

Støtte for å sende og behandle
innkommende faktura i flere valutaer

Historiske valutakurser og
revisjonsrapporter

◆

◆

◆

Støtte for valutakurs for tilbakedaterte
transaksjoner og revaluering

Valutagevinst/tap (agio)

◆

◆

◆

Valutajustering på hovedbokskonto, kundeog leverandørfordringer

◆
◆

Rapportering i flere valutaer (revaluering)

Valutabehandling

Flervaluta rapportering
Valutatriangulering

Nøkkelfunksjonalitet

Støtte for å konvertere valutakurser basert
på triangulering

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Avgiftsjusteringer

◆

◆

◆

Øke eller redusere avgifter for en åpen
avgiftsperiode

Registrering og justering av
avgiftsfaktura

◆

◆

◆

Registrering av avgiftsfaktura for fortolling
eller avgiftsjusteringer

Mva og avgiftsrapporter

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Standardrapporter for moms og avgifter

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Støtte for avgiftssoner og varekategorier

Basic

Standard

Advanced

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Periodisering av inntekter og kostnader

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Utsatt inntektshåndtering

Avgiftshåndtering

Vedlikehold av avgiftsregister og
spesielle avgifter
Vedlikehold av merverdiavgift
Offentlig rapportering (Norge)

Nøkkelfunksjonalitet

Mulighet for vedlikehold av standard- og
spesielle avgifter
Online integrasjon med Altinn

Beskrivelse

Periodisering
Behandling av periodisering
Egendefinert periodiseringsplan

Inntektsføring
Rapporter

Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Opprett og vedlikehold egendefinerte
periodiseringsplaner for inntekter og
kostnader
Avanserte prognoser og analyser av
periodiserte inntekter og kostnader

Standard

Advanced

Beskrivelse

Driftsmiddelhåndtering

◆

◆

Behandling av driftsmidler (splitt,
overføring, utrangering) og valg av
avskrivingsmetode

Egendefinerte avskrivingsmetoder

◆
◆

Opprett egne avskrivingsmetoder

Konverter innkjøp til driftsmidler

◆
◆

Fleksibel rapportering

◆

◆

Rikt utvalg av standardrapporter som
gir oversikt over blant annet: Nettoverdi,
prognoser, tillegg, splitting, overføringer,
utrangeringer etc.

Driftsmidler
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Enkel håndtering av konvertering fra et
innkjøp til driftsmiddel

Økonomi og regnskap

Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Hovedboksførespørsler

◆

◆

◆

Skjermrapport: kontoutdrag, saldoliste per
konto/periode, bilagsliste mm.

Leverandørforespørsler

◆

◆

◆

Skjermrapporter: leverandørsaldo, ubetalte
fakturaer, leverandørliste mm.

Kundeforespørsler

◆

◆

◆

Skjermrapporter: kundesaldo, kontoutdrag,
salg per vare per kunde, kundeliste mm.

Bankstyringsforespørsler

◆

◆

◆

Skjermrapporter: kontantstrøm, detaljer
per bankkonto, avstemmingshistorikk

Periodiseringsforespørsler

◆

◆

◆

Skjermrapporter: sammendrag av periodiseringsplaner, periodiseringssummer

Avgiftsforespørsler

◆

◆

◆

Skjermrapporter: avgiftsrapportdetaljer,
detaljert EU salgsrapport, FIA-rapport mm.

Valutaforespørsler

◆
◆

◆
◆

Skjermrapporter: historiske valutakurser

Redigere standardforespørsler

◆
◆

Dashboards

◆

◆

◆

Mulighet for å opprette enkle dashboardvisninger basert på egendefinerte
skjermrapporter (forespørsler)

Drill-down

◆

◆
◆

◆
◆

Støtte for drill-down ned til bilaget

◆

Mulighet for å opprette egne forespørsler
for bruk i pivotrapporter

Rapportering - Forespørsler

Driftsmiddelforespørsler

Opprette egne forespørsler

Rediger kolonner og hvordan du ønsker å
fremstille skjermrapporten

Skjermrapporter: sammendrag driftsmidler, driftsmiddeltransaksjoner, splitting av
driftsmidler mm.

Rapportering - Rapporter
Hovedboksrapporter

◆

◆

◆

Hovedbokssaldo, hovedbokstransaksjoner,
balanserapport, resultatrapport mm

Leverandørrapporter

◆

◆

◆

Transaksjoner per leverandør, aldersfordelt
saldo forfalt, leverandørsaldo, fremtidige
betalinger mm.

Kunderapporter

◆

◆

◆

Transaksjoner per kunde, aldersfordelt saldo forfalt, kundesaldo, lønnsomhet mm.

Drill-down

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Drill-down til detaljer og bilag

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Eksporter til PDF for e-postutsendelse

◆

◆

Driftsmiddelsaldo, nettoverdi, driftsmiddelliste, avskrivinger mm.

◆

Avansert finansiell rapportering

Eksporter til Excel
Eksporter til PDF
Vedlikehold/rediger blanketter

Driftsmiddelrapporter
Analytisk rapportering
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Mulighet for eksport til Excel for deling
eller videre analyse
Støtte for å redigere blanketter med rapportdesigner (gjelder utgående faktura,
purringer og kundesaldo)

Økonomi og regnskap

Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Design eller rediger egne
rapporter

◆

◆

◆

Mulighet for bruk av rapportdesigner for å
lage egne rapporter eller redigere eksisterende standardrapporter

Automatisering av arbeidsflyt

◆

◆

◆

Opprett egne automatiseringsplaner for et
stort utvalg av manuelle prosesser

Import/eksport av data

◆

◆

◆

Mulighet for å importere og eksportere
data til andre løsninger

Egendefinerte forespørsler

◆

Opprett egne skjermrapporter med støtte
for pivot

Import/eksport av data

◆

Mulighet for å opprette egendefinerte
intervaller for importscenario

Varslinger

◆

Opprett egne varslinger for utvalgte prosesser for mer kontroll

Automasjon/arbeidsflyt

Nøkkelfunksjonalitet

Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

Mulighet for import/eksport av data

Endringslogg

◆
◆
◆
◆

Flerspråkstøtte

◆

◆

◆

Velg eget språk du ønsker å jobbe i (norsk,
svensk, dansk, finsk, nederlandsk og
engelsk)

Rollebaserte brukerinstillinger

◆

◆

◆

Brukerinnstillinger for rolle og rettigheter
og håndtering av tjenester per bruker og
per brukergrupper

System
Import/eksport/filhåndtering
SIE
Rollebasert

Dashboards

Antall firmadatabaser

Eksport til SIE
Støtte for gruppering av brukertyper
Mulighet for loggføring av alle aktviteter og
transaksjoner gjort av hver enkelt bruker

Mulighet for å opprette enkle dashboardvisninger basert på egendefinerte
skjermrapporter (forespørsler)
1 (+1 testdatabase)

1 (+1 testdatabase)
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1 (+1 testdatabase)

1 (+1 testdatabase)

Økonomi og regnskap

Priser
Basic

Standard

Advanced

Beskrivelse

Pris per mnd grunnpakke

1,200 kr

1,500 kr

2,900 kr

Inkluderer 1 bruker og 1 firmadatabase/
klient

Ekstra bruker Visma.net
Financials per mnd per
bruker

400 kr

400 kr

400 kr

Tilgang til Visma.net Financials (og
Logistics om tjenesten er aktivert på
firmaet)

Ekstra klienter/firmadatabaser per mnd per klient/
firmadatabase

200 kr

200 kr

200 kr

Inkluderer alle funksjoner i grunnpakken
på Financials (og Logistics om tjenesten er
aktivert på firmaet)

Fakturagodkjenner per mnd
per bruker

80 kr

80 kr

80 kr

Tilgang til å godkjenne innkommende
faktura på web og app

Insights grunnpakke per
mnd

800 kr

800 kr

800 kr

Inkluderer 1 admin bruker og 4 ekstra
brukere. Enkelt å få tilgang til oppdaterte
tall via web og app

Insights ekstra
admin-bruker per mnd per
bruker

800 kr

800 kr

800 kr

Tilgang til å fremstille og skreddersy egne
dashboards i et visuelt og intuitivt
grensesnitt. Alltid oppdaterte tall og
enkelt å dele med andre Insightbrukere i
bedriften.

Insights ekstrabrukere per
mnd per bruker

80 kr

80 kr

80 kr

Tilgang til dashboard som admin.bruker
deler via web eller app

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Grunnpakke Visma.net Financials

Tilleggstjenester

Integrasjoner
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Kostnadsfritt Tilgang til API for å lage integrasjoner mot
Visma.net ERP

Logistikk

Logistikk
Nøkkelfunksjonalitet

Standard

Advanced

Beskrivelse

Salgs/tilbudsordre

◆

◆

Reduser tid og kostnader ved å optimalisere tilbud/ordreprosessen

Kraftig pris- og rabatthåndtering

◆

◆

Administrer pris- og rabattmatriser på en enkel måte.
Med støtte for volumrabatt, rabatter per vare,
varegrupper mm.

Leveranseplan

◆

◆

Fullfør store mengder med forsendelser med forhåndsdefinerte leveranseregler per produkt og kunde. Støtte
for emballasje, etikettgenerering, bekreft leveranse for
flere bestillinger samtidig mm

Kredittkontroll

◆

◆

Få advarsler før salgsordre sluttføres når kredittgrensen
er oversteget. Ordre som blir satt på vent pga
kredittgrensen frigjøres automatisk når betaling på
utestående blir innbetalt.

Avvikende leveransedatoer

◆

◆

Støtte for forskjellige leveringsdatoer på hvert produkt i
salgsordre

Del- og flerleveranser

◆

◆

Støtte for delleveranse, splitting av salgsordre på flere
leveranser og få full oversikt over delleverte salgsordre

Returhåndtering (RMA)

◆

◆

Støtte for å motta varer i retur. RMA-ordre kan behandles som kreditt eller byttes inn med erstatningsvare.
Hver transkaksjon kan markeres med årsakskode som er
koblet til regnskapet, kontoer og rapportering

Frakthåndtering

◆
◆

Støtte for manuell håndtering av frakt

Elektronisk fakturering

◆
◆

Plukkliste og pakkseddel

◆

◆

Optimaliser leveranser med å skrive ut/sende plukklister
og pakklister for flere leveranser samtidig. Mulighet for å
automatisere prosessen

Allokering/reservasjon

◆

◆

Få full kontroll ved å allokere og reservere lagervarer til
salgsordre

Samlefakturering

◆

◆

Støtte for å samle flere bestillinger fra en kunde på en
faktura

Årsakskoder

◆

◆

Hver transkaksjon og varelinje kan markeres med
årsakskode som er koblet til regnskapet, kontoer og
rapportering

◆

Lag egne eller rediger eksisterende ordretyper. Med
støtte for kobling til leveranseplaner og økonomimodell.

Salg

Egendefinerte ordretyper

Send elektronisk faktura/kreditnota i ulike formater (EHF,
B2B, B2C)
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Logistikk

Nøkkelfunksjonalitet

Standard

Advanced

Beskrivelse

Innkjøpsordre

◆

◆

Reduser tid og kostnader ved å optimalisere
innkjøpsprosessen

Innkjøp basert på salgsordre

◆
◆

◆
◆

Opprettelse av innkjøpsordre basert på salgsordre

Kostprisoppdatering (Landed
Cost)

◆

◆

Inkluderer frakt, forsikringer, fortolling og andre avgifter
fordbundet med et innkjøp. Med mulighet for å fordele
over flere varer ved hjelp av egendefinert
allokeringsmetode

Del- og samlemottak

◆

◆

Full sporing på når innkjøp er mottat. Kan ta imot innkjøp
helt, delvis eller samlet.

Kraftig pris- og rabatthåndtering

◆

◆

Administrer pris- og rabattmatriser på en enkel måte.
Med støtte for volumrabatt, rabatter per vare,
varegrupper mm.

Bestillingsforslag - min/max

◆

◆

Generer innkjøpsordre basert på lagerbeholdning og min/
maxparametere

◆

Generer innkjøpsordre basert på lagerbeholdning og
etterfyllingsalgoritmer som gjennomsnittlig
omløpshastighet og sesongprognoser

Innkjøp

Direkteleveranse (Drop Shipment)

Bestillingsforslag - sesong

Støtte for leveranse av innkjøp direkte til kunden sin
lokasjon
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Logistikk

Nøkkelfunksjonalitet

Standard

Advanced

Beskrivelse

Lager

◆

◆

1 standardlager. Lageret kan ha flere lagerlokasjoner/
plasseringer

Ulike metoder for vurdering av
lagerverdi

◆

◆

Mulighet for flere verdivurderingsmetoder på lageret.
Støtte for standardkost, gjennomsnittlig kostnad, FIFO og
spesifikk pris på varelager

Årsakskoder

◆

◆

Hver transkaksjon og varelinje kan markeres med
årsakskode som er koblet til regnskapet, kontoer og
rapportering

Lagerlokasjon

◆

◆

Opprett flere lagerlokasjoner/plasseringer hvor lagervarer kan plasseres. Hver lokasjon/plassering kan
konfigureres i henhold til inkludering i tilgjenglighetsberegning, tillatt for salg, tillatt for mottak mm.

Overføring mellom lokasjoner/
plassering

◆

◆

Overfør lagervarer mellom lokasjoner med mulighet for
årsakskoder som er knyttet til regnskapet og
rapportering

Lagertelling

◆

◆

Rutine for varetelling med registrering og rapportering.
Tell og oppdater med mulighet for årsakskoder som er
knyttet regnskap og rapportering

Enhetshåndtering

◆

◆

Opprett og vedlikehold forskjellige målenheter per
lagervare

Alternative varenavn

◆

◆

Mulighet for å registrere vareartikler med alternative
varenavn. Støtte for bruk av strekkkoder for registrering
av vareartikler.

Attributter

◆
◆

Opprett og vedlikehold attributter for å gruppere varer

Salgskategorier

◆
◆

Instrastat

◆

◆

Støtte for innsamling av informasjon og statistikk for
varehandel mellom land i EU

Parti/Serienummer

◆

◆

Full sporing av varer med parti- eller serienummer. Partiog serienummer kan tildeles eller opprettes manuelt ved
varemottak, salg eller montering av varen. Med støtte
for knytning til utløpsdato for å minimere tap av utgåtte
varer.

Pakkemontering

◆

◆

Monter lagervare eller ikke-lagerførte varer til salgbare
pakker

Flerlager

◆

Opprett og vedlikehold flere lagre med egne lagerverdier,
vareallokeringer og varekostnader. Med støtte for
varemottak til standardlager og automatisk tildeling av
varer til lokale varelagre.

Overføring mellom lokasjoner
og lager

◆

Overfør lagervarer mellom lokasjoner og fysiske lagre
med mulighet for årsakskoder som er knyttet til
regnskapet og rapportering

Rullerende varetelling

◆

Optimaliser varetelling og ha full kontroll på varelager
med hyppigere oppdaterte og pålitlige tall.

Lager

Opprett og vedlikehold salgskategorier for gruppering av
varer opp mot vareprofiler som kan kobles mot
posteringsklasser, avgiftskoder, målenhet mm

9

Logistikk

Nøkkelfunksjonalitet

Standard

Advanced

Beskrivelse

Lagerforespørsler

◆

◆

Skjermrapport: lagersammendrag, lagertransaksjonshistorikk, lagertransaksjoner per konto mm.

Salgsforespørsler

◆
◆
◆

Skjermrapporter: salgsordreliste, salg per vare, salgsinfo

Redigere standardforespørsler

◆
◆
◆

Dashboards

◆

◆

Mulighet for å opprette enkle dashboardvisninger basert
på egendefinerte skjermrapporter (forespørsler)

Drill-down

◆
◆

◆
◆

Støtte for drill-down ned til bilaget

Standard

Advanced

◆
◆

Lagersaldo, lagervurdering, varer i transitt mm.

Salgsrapporter

◆
◆

Innkjøpsrapporter

◆

◆

Innkjøpsordresammendrag, varemottaksammendrag,
periodiseringssammendrag for varemottak mm.

Drill-down

◆
◆

◆
◆

Drill-down til detaljer og bilag

◆
◆

◆
◆

Eksporter til PDF for e-postutsendelse

Rapportering - Forespørsler

Innkjøpsforespørsler

Opprette egne forespørsler

Nøkkelfunksjonalitet

Skjermrapporter: innkjøpsordreliste og innkjøp per vare
Rediger kolonner og hvordan du ønsker å fremstille
skjermrapporten

Mulighet for å opprette egne forespørsler for bruk i pivotrapporter. Krever Visma.net Financials Advanced
grunnpakke.

Beskrivelse

Rapportering - Rapporter
Lagerrapporter

Eksporter til Excel
Eksporter til PDF
Vedlikehold/rediger blanketter

Salgsordresammendrag, leveringssammendrag,
ordrejournal mm.

Mulighet for eksport til Excel for deling eller videre
analyse
Støtte for å redigere blanketter med rapportdesigner
(gjelder utgående faktura, purringer og kundesaldo)

Analytisk rapportering

Nøkkelfunksjonalitet

Avansert finansiell rapportering

Standard

Advanced

Beskrivelse

Design eller rediger egne
rapporter

◆

◆

Mulighet for bruk av rapportdesigner for å lage egne
rapporter eller redigere eksisterende standardrapporter

Egendefinerte forespørsler

◆

◆

Opprett egne skjermrapporter med støtte for pivot.
Krever Visma.net Financials Advanced grunnpakke

Automatisering av arbeidsflyt

◆

◆

Opprett egne automatiseringsplaner for et stort utvalg av
manuelle prosesser

Import/eksport av data

◆

◆

Mulighet for å opprette egendefinerte intervaller for
importscenario

Automasjon/arbeidsflyt
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Logistikk

Nøkkelfunksjonalitet

Standard

Advanced

◆
◆

◆
◆

Beskrivelse

System
Import/eksport/filhåndtering
Rollebasere brukerinstillinger

Mulighet for import/eksport av data
Brukerinnstillinger for rolle og rettigheter og håndtering
av tjenester per bruker og per brukergrupper

Priser*
Standard

Advanced

Beskrivelse

1,000 kr

2,600 kr

Ekstra modul til Visma.net Financials

Ekstra brukere

400 kr

400 kr

Følger antall brukere i Visma.net Financials

Ekstra klienter/databaser

200 kr

200 kr

Følger antall brukere i Visma.net Financials

Grunnpakke Visma.net Logistics**
Pris per måned grunnpakke

* Med forbehold om endringer, på Visma.net finner du til enhver tid oppdatert info.
** Visma.net Logistics krever ERP-løsningen Visma.net Financials.
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