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Hvorfor Visma.net
Styr hele virksomheten fra én løsning

Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte 
løsningene. 

Visma.net gir deg kontroll over alle  
administrative sider av din virksomhet:

•	 Økonomi
•	 Regnskap	
•	 Prosjektstyring	
•	 Innkjøp	og	Business	Intelligence
•	 Ansatte
•	 Logistikk	
•	 CRM

Hvem passer Visma.net for?
	
Visma.net	passer	for	alle	bedriftsstørrelser.	Løsningen	kan	
enkelt	skaleres	opp	eller	ned	avhengig	av	dine	behov.

Visma.net	tilfredsstiller	ekspertbrukerens	krav	til	hastighet,	
funksjonalitet	og	pålitelighet.	Samtidig	imponerer	løsningen	
når	det	kommer	til	design	og	brukervennlighet,	noe	som	
gjør	at	oppgaver	kan	utføres	enkelt	og	effektivt	av	alle	
brukere.
	
	

5 effektiviserende gevinster:

1.		 Alltid	oppdatert	informasjon,	tilgjengelig	hvor	som		
	 helst	og	på	alle	enheter.	
2.		Full	integrasjon	og	ett	innloggingspunkt	gjør	at	du		
	 har	bedre	oversikt	og	slipper	dobbeltregistreringer.
3.		Automatiserte	forretningsprosesser	gjør	at	du	
	 sparer	tid.
4.		Rollebasert	tilgang	gjør	at	systemet	er	tilpasset	dine	
	 behov	og	oppgaver,	og	hjelper	deg	å	jobbe	effektivt	
	 med	disse.
5.		Alltid	siste	versjon.	Ingen	flere	installasjoner	og	
	 oppgraderinger.
	

Få en omvisning på Visma.net/no



Reduser kostnader og kompleksitet
Fire måter Visma.net hjelper deg til å forbedre lønnsomheten

1. Ingen store investeringer i forkant 

	 Alle	Visma.net	sine	tjenester	kommer	fullt	integrert	og	klare	til	bruk.	Ingen	kostbare	og	tidkrevende	installasjoner		
	 og	integrasjoner	er	nødvendig.

2. Forutsigbare utgifter 

	 Som	Visma.net-kunde	betaler	du	kun	for	de	tjenestene	og	antall	brukere	du	til	enhver	tid	trenger.		

	 Legg	til	funksjonalitet	og	brukere	når	din	virksomhet	vokser	–	eller	skaler	ned	for	å	tilpasse	deg	endringer	i	markedet.	
	 Si	farvel	til	dyre	løsninger	som	ikke	lenger	passer	dine	behov.

3. Reduser IT-kostnadene 

	 Servere,	rutiner	for	backup	og	installasjoner	blir	tatt	hånd	om	av	oss	i	nettskyen.	Dette	frigjør	ressurser	som	i	dag	
	 er	bundet	opp	i	administrasjon	av	IT.

4. Kom raskt i gang 

	 Det	er	bare	snakk	om	kort	tid	fra	du	har	bestilt	til	du	er	i	gang	med	løsningen.



Tjenesten Visma.net
En komplett, og fullintegrert forretningsløsning

Gi dine fagfolk verktøyet de trenger for å prestere best mulig. Styrk ledelsen ved å gi dem tilgang til 
nøyaktig og oppdatert informasjon hvor som helst, når som helst og på alle enheter.

Financials 

Visma.net	Financials	er	en	komplett	økonomiløsning,	
designet	spesielt	for	å	møte	den	profesjonelle	brukerens	
krav	til	funksjonalitet.	

Automatiserte	oppgaver	og	sømløs	kommunikasjon		
med	leverandører	og	kunder	gjør	at	dine	fagfolk	kan		
konsentrere	seg	om	verdiskaping.	

Fakturering 

Visma.net	AutoInvoice	er	en	nettbasert	tjeneste	for		
elektronisk	fakturering.	Den	tette	integrasjonen	med	
Visma.net	Financials	gir	en	sømløs	prosess.	Løsningen	
støtter	en	rekke	internasjonale	formater,	og	konverterer	
løpende	til	riktig	format.	Med	dette	blir	fakturerings-
prosessen	mer	effektiv.	
	
Elektroniske betalinger 

Visma.net	AutoPay	automatiserer	transaksjonene	mellom	
deg	og	din	bank.	Eliminer	de	manuelle	trinnene	ved	hånd-
tering	av	betalinger,	og	opplev	hvor	mye	tid	du	sparer.	
	
CRM 

Visma.net	SuperOffice	CRM	gir	selgerne	dine	verktøyene	
de	trenger	for	å	optimalisere	salget	og	kontakten	med	
kunden.

Med	CRM	fullt	integrert	i	din	forretningsløsning,	sikrer		
du	at	kundedata	er	av	beste	kvalitet	-	og	at	salgs-	og		
markedsaktiviteter	er	så	effektive	som	mulig.

•	 Tilgang	til	CRM	når	du	er	på	farten	–	på	alle	enheter	
•	 Alltid oppdatert	info,	uansett	hvor	du	går	
•	 Prisbelønt	brukergrensesnitt	
•	 Lett å lære,	dine	medarbeidere	vil	være	igang	med	
	 det	samme	
•	 Automatisk synkronisering	av	data	for	kunde,	
	 leverandør,	og	kontaktperson

	

Kommende tjenester 

Med	Visma.net	får	du	et	spennende	utvalg	av	tjenester	
som	hjelper	deg	å	optimalisere	forretningsprosessene.	
Fremtiden	ser	lys	ut	for	bedrifter	som	bruker	Visma.net.	
Du	kan	se	frem	til	følgende	tjenester:

•	 Visma.net	Approval	-	godkjenning	av	fakturaer
•	 Visma.net	Expense	-	håndtering	av	reiseregninger	
	 og	utleggsrefusjon
•	 Visma.net	Logistics	-	en	robust	og	omfattende		
	 logistikkløsning
•	 Visma.net	PSA	–	time-	og	prosjektstyring
•	 Visma.net	BI	-	fleksibel	rapportering	og	business		
	 intelligence
•	 Visma.net	AutoReport	-	en	tjeneste	for	rapportering	
	 mot	det	offentlige

Se produktvideoer 
og presentasjoner 
på Visma.net/no
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Høy sikkerhet
Dine data er trygge
	
Din tillit til våre løsninger er viktig for oss, derfor strekker vi oss langt for å tilby deg sikre tjenester i  
nettskyen.

Datasikkerhet 

•		 All	nettbasert	kommunikasjon	er	kryptert	med	
	 AES	nøkkel.
•	 Grensesnittet	er	kryptert	med	SSL	nøkkel.
•	 To	datasentre	med	begrenset	tilgang	er	plassert	
	 på	to	ulike	lokasjoner.
•	 Online	sikkerhetspersonell	overvåker	til	enhver	tid.
•	 Tilgangskontroll	og	alarmsystemer.

	
Systemsikkerhet 

•		 Redundante	strøm-	og	kommunikasjonslinjer.
•		 Lastebalansering	for	å	sikre	god	ytelse	under	alle	forhold.	
•		 ISO	20	000	og	ISO	9001	sertifisering.

	
Backup 

•		 Redundante	databaser,	sikrer	backup	av	all	data.
•	 Kundedata	sikkerhetskopieres	annenhver	dag,	og	
	 transaksjonsdata	hver	time.
•	 Samsvar	med	nasjonalt	regelverk	relatert	til	
	 datasikkerhet.
	

Tilgjengelighet 

•		 Visma	garanterer	99,6	%	oppetid	på	kvartalsvis	basis	
	 med	unntak	av	vedlikeholdsvinduer.

Les mer om sikkerhet på Visma.net/no



Hvordan komme i gang
Å komme i gang med Visma.net er raskt og enkelt

1.		 Gå	til	www.visma.net/no	

2.		 Fyll	inn	skjemaet	under	”Kontakt	meg”	knappen
	
3.		 Du	vil	bli	kontaktet	og	hjulpet	videre
	
4.		 Du	er	raskt	klar	til	å	begynne	å	bruke	løsningen

Finn ut mer på 
Visma.net/no


