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Målsætning for drift 

Dette bilag er en beskrivelse af den driftsafvikling, der er aftalt i forbindelse med levering af ydelser til Kun-

den.  

Formål 
Bilaget skal give et billede af de forhold, som Visma Enterprise stiller til rådighed for Kunden i forbindelse 

med driftsafvikling, backup, tilgængelighed og særlige forhold omkring håndteringen af overførsler fra løn-

systemet. 

Drift 

Drift af Visma Enterprises produkter afvikles hos Visma Enterprise, herunder hos Visma Enterprises under-

leverandører, og der gemmes hverken applikationsdata eller stamdata på brugerens udstyr. Der skal ikke 

installeres software hos brugere. Såfremt kundens brugere har tilladt det i deres browser anvendes cookies 

til at sikre nem navigation i produkterne. Visma Enterprise er ansvarlig for, at systemet altid er opdateret til 

nyeste version. 

Backup 

Visma Enterprise sikrer, at der er online adgang til data i systemet. Da alle data opbevares af Visma Enter-

prise, påhviler det alene Visma Enterprise at foretage backup af data i systemet.  

Tilgængelighed 

Visma Enterprises målsætning for tilgængelighed er, at Visma Enterprises produkter som udgangspunkt er 

tilgængelige 24 timer i døgnet 365 dage om året: 

• Tilgængeligheden på arbejdsdage i tidsrummet kl. 8.00 – 18.00 er 98 % 

• Tilgængeligheden på øvrige tidspunkter er 97 %. 

 

Bliver det nødvendigt at lukke Visma Enterprises produkter, sker det normalt med en uges varsel. Dette 

gælder dog ikke, hvis myndighedskrav, sikkerhedshensyn eller lignende forhold nødvendiggør hurtigere op-

datering. Opdatering foretages så vidt muligt i ydertimerne, så det er til mindst mulig gene for Kunden. 

  



 
 

Overvågning og fejlhåndtering 

Visma Enterprise overvåger produkterne 24 timer i døgnet, herunder linjer der benyttes til den specifikke 

løsning. I tilfælde af fejl ved systemet påbegyndes fejlhåndtering efter nedenstående principper:  

• På arbejdsdage i tidsrummet kl. 9.00 - 16.00 igangsættes fejlhåndtering straks 

• På øvrige tidspunkter igangsættes fejlhåndtering den førstkommende hverdag kl. 8.30 (fredage 
dog kl. 9.00). 

Afvikling af lønkørsler og overførsler fra lønsystemet 

Lønkørsler igangsættes umiddelbart efter, at Kunden har afgivet instruks, og det er Visma Enterprises mål-

sætning, at en lønkørsel er færdigafviklet inden for 3 timer efter igangsætningen. 

 

Lønsystemet afleverer efter Kundens ønske informationer om lønoverførsler mv. til Nets’ Overførsels- og  

Informationsservice, og/eller pengeinstitutternes bogføringscentraler, der forestår overførsel af nettoløn til 

medarbejdernes konti samt beløbs- og informations-overførsler til offentlige myndigheder og andre aftalte 

tredjeparter. 

 

Lønkørsler skal være gennemført senest kl. 11.00 dagen før, nettolønnen skal være til disposition på medar-

bejderens konto. Visma Enterprise initierer herefter aftalte overførsler i overensstemmelse med afsnit 5.4 i 

bilag 1.1 Ydelsesbeskrivelse - Lønydelser. 

 

For at have korrekte eSkattekort for nyoprettede medarbejdere i lønsystemet inden lønkørsel, anbefales 

det, at medarbejderne oprettes i god tid i systemet - dog senest 2 timer før lønkørslen startes. I modsat fald 

vil medarbejderne få trukket skat i henhold til gældende regler (pt. 55 %). 

 

Visma Enterprise fraskriver sig ansvaret for indhentning af eSkattekort i henhold til ovenstående, såfremt 

SKAT, grundet nedbrud eller lignende, ikke kan levere eSkattekort som forventet. 

Svartider 

Svartider online system 
Visma Enterprises målsætning for svartid på online forespørgsler er max. 4 sekunder for 95 % af transaktio-

nernes vedkommende. Der måles fra det øjeblik transaktionen modtages i Visma Enterprises modtagesy-

stem, til den er afleveret til Visma Enterprises afsendersystem. Kundens oplevede svartid er derudover af-

hængig af det udstyr, der findes mellem Kunden og Visma Enterprise. 

 

 


