
Sveriges mest valda system 
för bokföring och fakturering
Visma Administration är ett kraftfullt verktyg som förenklar verksamheten för tiotusentals 
företagare varje dag. Med hjälp av Visma Administration hanterar du allt från bokföring 
och fakturering till offert, order, lager och inköp. Programmet passar de flesta verksam-
heter och används idag av handelsföretag, konsultbolag, byggfirmor och många fler. 
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200
• Bokföring

• Budget

• Leverantörs-
reskontra

• Utbetalningar

500 
Samma som för 200 plus:

• Fakturering

• Kundreskontra

• Språk och valuta-
hantering

• Stöd för Rot och Rut

• Utlandsbetalningar

1000 
Samma som för 500 plus:

• Projektredovisning

• Order

• Lager

• Avtalsfakturering

2000 
Samma som för 1000 plus:

• Offert

• Samlingsfakturering

• Paketartikel

• Inköp/Beställning

• Rapportgenerator

ADMINISTRATION
Visma
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Att investera i Visma Administration är att investera i en trygg branschstandard med bred och djup 
funktionalitet och alla utvecklingsmöjligheter som företaget kan tänkas behöva. Programmet finns i 
fyra storlekar och du uppgraderar enkelt om ditt företag växer och du vill ha fler funktioner. Gemen-
samt för alla versioner är enkelheten att bokföra och mängder av smart funktionalitet.

Hantera hela affären, från offert till betald faktura
I Visma Administration 2000 kan du hantera allt från offert till order, kundfakturor, avtalsfakturor och 
projektredovisning. Du arbetar enkelt med hela försäljningsflödet, när din offert är accepterad  
kan du snabbt göra om den till en order och ordern till en faktura. För att förenkla arbetet  
med inbetalningar kan du låta programmet pricka av inkommande betalningar automatiskt. 
Du kan även skicka och ta emot e-fakturor direkt i programmet via den inbyggda tjänsten 
Visma AutoInvoice. I samtliga programversioner får du hjälp att hålla ordning på lever-
antörsfakturor och leverantörsskulder. För detaljerad information om de olika program-
versionerna se jämförelsetabellen på sid 18–19.

Gör en bra affär ännu bättre med Visma Webshop
Vi har gjort det enkelt för dig att koppla samman Visma Administration med Visma Webshop. 
Genom att integrera din nätbutik med ditt ekonomiprogram kan du överföra ditt artikelregister 
direkt till din webshop. Integrationen innebär också att de beställningar du får automatiskt förs över 
till Visma Administration.

Färdiga integrationslösningar
Till Visma Administration 500, 1000 och 2000 finns det en mängd integrerade lösningar. Tilläggs-
program som gör att du kan komplettera ditt ekonomiprogram med exempelvis kassasystem, CRM/sälj-
stöd, elektronisk fakturahantering eller system för mobila arbetsorder. För att kopplingen mellan tilläggs-
programmen och Visma Administration ska fungera behöver du komplettera med Visma Integration.

EWA, VISMA SPCS

SMARTA KOPPLINGAR TILL VISMA WEBSHOP



19

FUNKTIONER 
VISMA ADMINISTRATION

VISMA 
ADMINISTRATION 

200 

VISMA 
ADMINISTRATION 

500 

VISMA 
ADMINISTRATION 

1000 

VISMA 
ADMINISTRATION 

2000 

BOKFÖRING

Import / Export SIE-Fil

Budget

Leverantörsreskontra

Resultatenhet

Konteringmallar

Utbetalningsfil

Projektredovisning

Kundreskontra

Utlandsbetalningar

Generell rapportgenerator

Prognos

Årsbokslut

Deklaration

FAKTURERING

Artiklar

Språk- och valutahantering

Stöd husavdrag, ROT och RUT

Prislistor / Prisinläsning

Avtalsfakturering

Samlingsfakturering

E-faktura/AutoInvoice

ORDER

Följesedel

Restorder

OFFERT

Omvandla offerten till order

Omvandla offerten till faktura

LAGER

Antal i lager

Streckkod

Vikt och volym

Manuella ut- och inleveranser

Inventering

Leverantörsprislistor

Paketartikel

Inleverans från följesedel

Inköp / Beställning

Plocklista

API/Integration

Webshop Tillval Tillval Tillval




