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Visma Förening

Bokföring och medlemshantering 
för ideella föreningar
Med Visma Förening går det snabbt att sköta bokföringen, att skicka fakturor och medlems-
avgifter. Du får full kontroll på ekonomin samtidigt som programmet hjälper dig med en 
effektiv, tidssparande medlemshantering. Det är enkelt att komma igång och det tydliga 
gränssnittet ger dig ett bra arbetsflöde. 

Ordning och reda på alla medlemmar
Med Visma Förening får du hjälp med att administrera medlemsavgifter, medlemskort, adresser, 
telefonnummer, medlemslistor och mycket mera. Du kan kategorisera medlemmar efter eget behov, 
exempelvis särskilja olika sektioner, ange om det är en aktiv eller passiv medlem eller knyta per-
sonen till ett visst lag. Du kan också kommunicera med medlemmarna genom massutskick via e-post 
eller sms. Förutom medlemmar hanterar programmet även kunder och leverantörer. 

Snabb och smidig fakturering
Att sköta föreningens bokföring är mycket enkelt och när det är dags för fakturering kan du välja 
mellan ett antal färdiga utskriftsmallar, bland annat färdiga fakturor med medlemskort. Du kan 
både skriva ut eller mejla fakturorna. Om föreningen har återkommande fakturering av exempelvis 
medlemsavgifter kan du skapa avtal på återkommande fakturor.

Inget papper eller porto med smart e-fakturering 
Visma AutoInvoice är faktureringstjänsten som ansluter dig till ett affärsnätverk där företag och organi-
sationer kan skicka och ta emot e-fakturor. Med Visma AutoInvoice behöver du inte skriva ut, frankera 
och posta, utan kan skicka dina fakturor elektroniskt direkt mellan olika ekonomisystem. Du kan även 
skicka e-fakturor till kunder som inte ingår i affärsnätverket. Visma AutoInvoice skriver då ut och postar 
dina e-dokument åt dig.

• Administrera medlemsavgifter, medlems- 
kort, kontaktuppgifter med mera

• Enkelt att komma igång och skicka fakturor 
med din förenings namn och logotyp

• Avtalsfakturering för återkommande fakturor 
som medlemsavgifter
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• Kategorisera medlemmar efter eget behov

• Föreningstermometer med tydlig grafisk  
presentation av aktuell totalekonomi

• Kontoplan anpassad till Riksidrotts- 
förbundet


