
My Visma 
Kom godt i gang med My Visma



“Forestil dig et univers, hvor den viden og data, der 
bor i dine HR- og lønsystemer, bliver tilgængeligt, i 

real-time for Medarbejder, leder og Specialisten. 
Hvor data kan udstilles i det nødvendige omfang og 

opsamles direkte der, hvor data opstår”

“Forestil dig et univers, hvor det bliver lettere at 
koble flere Visma løsninger til i takt med at din 

virksomhed får nye behov”

My Visma
Din adgang og dit værktøj til større indsigt og lettere 

arbejdsgange der sparer dig tid i hverdagen

Hjælper dig igennem den nye ferielov og 
understøtter fortrolig og sikker kommunikation



Leder

TIlvælg 
Self Service

● Dashboard
● Medarbejdere
● Fravær
● Specielle oplysninger 
● Rapporter 
● Indstillinger

Administrator

Tilvælg 
Self Service

● Dashboard
● Firma
● Medarbejdere 
● Specielle oplysninger
● Firmabil
● Rapporter 
● Indstillinger
● Adgang til Visma Løn

Medarbejder

TIlvælg
Self Service

● App
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My Visma for 
administrator



Hvordan giver jeg min organisation adgang?
● Vi har brug for oplysninger om bl.a. 

○ Medarbejderes e-mail, telefonnummer og roller. 

● Du modtog i uge 27 en mail med guide til, hvordan du henter og udfylder dit skema

Sådan gør du:
● Opret en sag og bestil din virksomheds skema Link til bestilling af skema

(Vælg i type 'Øvrige spørgsmål' og skriv 'My Visma skema' i besked-feltet)
● Visma fremsender skemaet og vejledning til udfyldelse
● Du returner skemaet senest fredag den 14. August til Visma via den sag, du har oprettet 
● Vi opretter jeres medarbejdere med korrekte roller. 
● Efter oprettelse modtager medarbejderen en mail med personlige login-oplysninger.

https://crm-forms.bluegarden.dk/Mle/ContactUs


Kommende webinar
Bliv klogere på den nye My Visma app - den 31. August kl. 10.00 - tilmeld her

https://attendee.gotowebinar.com/register/689050051477545741


Har du yderligere spørgsmål til My Visma, skal du være meget 
velkommen til at kontakte os via My Visma området på Visma 

Community



Tak for denne gang og på gensyn! 


