
Det har du adgang til med MyVisma

Papirløst regnskab med online-styring 
af kunde- og leverandørfakturaer

Via den cloud-baserede portal kan du 
styre økonomien fra en hvilken som helst 
platform og præcis når det passer dig.

Regnskabsrapporter

Brugervenlig og eff ektiv funktion, som er 
let at navigere rundt i.

Du vælger om du vil have et hurtigt 
overblik over virksomhedens økonomiske 
situation, eller om du vil dybere ned i 
tallene i en af de mange tilgængelige 
rapporter.

Rådgivning

Som MyVisma-kunde får du adgang 
til vores panel af rådgivere og kon-
sulenter inden for områderne løn, HR og 
regnskab. Vi følger best practices inden 
for alle områder, og vores viden og pro-
cedurer er altid opdateret i forhold til de 
nyeste regler og standarder.

MyVisma - Styr på regnskabet

Det kan du

- Fakturere dine kunder
- Administrere og godkende 
         leverandørfakturaer
- Uploade bilag indhentet 
         elektronisk eller scannet 
         på egen enhed
- Godkende betalinger i din 
         netbank

Trække rapporter for:
- Omsætning
- Resultat
- Balance
- Saldobalance
- Kundetilgodehavender
- Leverandørgæld

- Alle rapporter kan trækkes 
         ud i Excel

Står du med en udfordring i din
forretning, som kræver speciali-
seret rådgivning, kan du nemt
komme i kontakt med Vismas 
rådgivere, og du betaler kun for
de timer, du har behov for. Det 
kan være en halv time den ene
måned og tre timer den næste.

Det gør vi

- Bogfører dine bilag
- Danner betalingsforslag
- Udligner åbne poster på 
         leverandører og kunder

- Afstemmer regnskabsposterne
- Vi fremsender informationsbrev, 
         når alt er bogført og afstemt

Vi kan yde jer rådgivning e� er behov 
inden for juridisk HR og regnskab.
Få hjælp til udfordringer inden for:
- Ansættelsesret
- Skatteret 
- Selskabsret
- Moms
- Selskabssti� else
- Virksomhedsændringer i øvrigt

Vi klarer dit regnskab fra A-Z, og du har adgang til det hele 24/7

Bemærk, at funktionerne i MyVisma vil variere alt e� er, hvilken pakke du har valgt.


