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Sälj och tjäna mer inom några 
minuter med din egen webbshop
Fler och fler handlar på internet och webbshopen är idag en naturlig del i den framgångs-
rika affären. Med Visma Webshop kan du på bara några minuter bygga en butik för dina 
kunder och vidareutveckla din verksamhet. 

Programmet finns i två olika storlekar och passar både dig som vill bedriva enklare e-handel och 
dig som exempelvis har ett större produktlager och behöver en mer kraftfull webbshop. Du får 
snabbt en komplett, lättskött och mobilanpassad nätbutik att växa med. Med Visma Web-
shop kan du välja vilket eller vilka betalsätt du vill att dina kunder ska använda. Vi erbjuder 
de populära och trygga betallösningarna Paypal, PaysonDirekt, PaysonFaktura samt Nets. 

Du säljer och vi tar hand om tekniken
Att designa och bygga din egen webbshop är enkelt med vårt verktyg. Det enda du behöver 
göra är att klicka, markera och dra designen dit du vill ha den, skriva produkttexter och 
prissätta. Därefter är det dags att lägga in de artiklar som ska presenteras. Om du har en 
direktkoppling till ditt Visma ekonomiprogram förs ditt artikelregister över automatiskt. Dessutom 
skickas alla kommande kundbeställningar från nätbutiken direkt till ekonomiprogrammet för bokföring. 

Visma Webshop +
Med vår plusversion och kraftfullaste e-handelslösning Visma Webshop + kan du bland annat skapa 
produktkampanjer och erbjuda flera olika prislistor eller speciella rabatterbjudanden för utvalda 
kunder. Ett kraftfullt och modernt verktyg med direktkoppling till ditt ekonomiprogram.

SMARTA KOPPLINGAR TILL VISMA eEKONOMI & ADMINISTRATION

• Enkelt att designa och komma igång

• Stöd för kortbetalning

• Skapa egna frakt- och betalsätt

• Mobilanpassad nätbutik

• Beställ din egen webbadress  
direkt i programmet

• Dela produkter på sociala medier, länka  
inlägg från Facebook

• Skapa produktkampanjer och koppla olika  
prislistor till olika kundgrupper

• Möjlighet att koppla till Google Analytics

• Skapa snygga bildspel, lägg in videoklipp  
från Youtube

• Stöd för RSS-flöde

• Direktkoppling till ekonomiprogrammet

• Överföring av artikelregister, pris,  
lagersaldo och vikt

• Automatisk import av kunder  
och beställningar

• Varianthantering
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