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My Visma
Èt samlet løn og HR-univers med plads til hele 
organisationen. Hvor mennesker mødes og 
data omdannes til indsigt.

En verden af
muligheder

Fremtidssikret
platform

Èn platform for hele 
organisationen

Sikkerhed i
førersædet

Skab overblik og 
gennemsigtighed med én 
platform, der samler alle jeres 
løn og HR-processer under ét 
klik. Tilføj let nye funktioner og 
tilpas systemet jeres behov.

Få en platformen der sikrer, 
at I kan følge med i den 
nye teknologiske udvikling 
og overholde gældende 
lovgivning. Så I kan fokusere 
på jeres kerneforretning.

Let administrationen og 
gør det muligt for hele 
organisationen at få sikker 
adgang til de informationer, 
der er relevant for dem - både 
på app og web.

Sørg for at jeres data 
håndteres forsvarligt med en 
leverandør, der er førende 
inden for datasikkerhed. 
My Visma overholder ISAE 
3402, ISO 27001, ISAE 3000 
sikkerhedsstandarder.



Om Visma Enterprise Danmark

Visma Enterprise Danmark er førende leverendør af HR- & lønsystemer i Danmark. Mere end 1.500 mellemstore og store virksomheder har i 
dag en af vores HR- og lønløsninger, herunder Visma Løn, Visma HR, Visma Outsourcing, Visma.net Expense, Visma EasyCruit, Visma Time og 
Visma Talent Management Cloud. Visma Enterprise har hovedkontor i Ballerup og beskæftiger over 150 dedikerede medarbejdere.

Kontakt vores konsulenter på 88 97 97 97, hvis I ønsker at høre mere om jeres muligheder med Visma.

Danske virksomheders foretrukne leverandør

Spar tid med alt under ét klik.
Vælg en løsning, der passer jer.
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