
 
 

KJØP – INNGÅENDE FAKTURA/BILAG 
 

      Velkommen til ver 15.10 
 

                        Se 20 fordeler i ny PPT - HER 
 
Nyheter er bla: 

➢ Først og fremst sterkt forbedret grensesnitt  
➢ Tradisjonell flyt-prosess i dokumentsenter (VDC) kan aktiveres 
➢ Direktelagring av bilag i VDC, slipper å vente på AutoImport 
➢ Integrert Skanner i MOBIL-APP se APP 
➢ Konteringsforslag under Godkjenning, inkl vise alle felt i kontering 
➢ Bilagsbilde til venstre og registrering til høyre i bilde 
➢ Fordelingsnøkkel (% pr avd etc) 
➢ Styre betaling (Grønn=Remitteres/OK, Gult=OnHold og Rødt=nettbank 

 
Videoer: 
 Innsending av bilag 
 Godkjenne bilag 
 Bankbilag/kontoutskrifter 
 Alle videoer 
 
Mobil/APP lastes ned på PLAY/STORE – se APP 
 
GODKJENNING/ATTESTASJON 

- Lisens Bilag eller Alle Funksjoner 

 
Viser alle dine bilag som ligger i VDC (dok-senter) hos byrået/regnskap, med mindre det er filter for 
flyt-prosess eller avdeling. Bilaget godkjennes ved å sette Status=Grønt (Approved). 
 
 
  

https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Kjop.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Kjop-ppt.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/APP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SE7-peFEeBs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sp9QNzAK764&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3nT4XTLMUF4&t=20s
https://www.youtube.com/channel/UCuIk0-ssCqAVQalWw0ISc-A
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/APP.pdf


 
 

BILAGSFUNSKSJONER – GODKJENNING/ATTESTASJON 
 
GODKJENNING med metadata og forslag 
Leverandør, Fakturadato, FakturaNr og Kreditbeløp må fylles, men normalt påførte hvis EHF/OCR. 
 
BETALING 

➢ Godkjennes bilaget (grønt), settes betaling til Grønt med krav om min Forfallsdato. 
➢ Gul betyr at utbetaling avventes og kan fri-slippes under Leverandørgjeld 
➢ Rødt ved betalt i Nettbank 

KONTERING 
➢ Test gjerne konteringsforslag hvis Debetkonto mangler eller velg konto 
➢ Hvis MVA ikke er rett, må regnskapsfører sette MVA-kode i Kontoplan 
➢ Feltet under beløp brukes til netto-føring, dvs ex-mva 
➢ Pluss betyr splitting på flere linjer 
➢ Kommer det mange linje, så be gjerne regnskapsfører slå av linjeimport 
➢ Fjern bilagsbilde for å se komplett kontering 
➢ Har du lisens Alle Funksjoner kommer kostnadene med i Resultatrapport «live» 

 
Sett Lagre på Leverandør for at Betbet og Debetkonto skal lagres på Leverandøren som standard. 
 

 
  



 
 
 

BILAGSFUNSKSJONER - INNSENDING 
 
Her kan du laste opp, inkl drag&drop, pdf-bilag til VDC (dok-senter) for videre godkjenning. 
Faktura, som skal ocr-tolkes, kan sendes inn som IMPORT, men har du ikke tid til å vente på 
AutoImport, kan du velge LAGRE og manuelt tolke bilaget under Godkjenning. 
 
Øvrige bilag som Reise/Utgiftsrefujsoner, Kontoutskrifter, Firmakort laster du her og direkte-lagrer.  
Du opprettes som intern-leverandør på refusjoner med angivelse av privat konto for utbetaling. 
Reiseoppgjør kan mao droppes, med mindre du har diett&km som kan føre i modul TIME (via Lønn). 
Egen behandling av Kontoutskifter med menystyrt kontering av bankbilag (kun Gebyr, etc). 
 
Bruk gjerne MOBIL-APP inkl integrert skanner (ver 14.10.1). 

 
 

 
  



 
 

BILAGSFUNSKSJONER - HISTORIKK 
Søk i bilagshistorikk med drilldown på bilag og signering. Viser hele året for begrenset utvalg. 
 

 
 

 
BILAGSFUNSKSJONER - UTBETALING 
Viser faktura/bilag sendt til remittering, dvs AutoPay. 
Spør Regnskapsfører hvis du har ønsker pålogging AutoPay 
 

 
 
 
INFO-ARK 
Versjon     Salg Kjøp  Time  Live  APP  Konsept   Budsjett  API  Purring  Import  Bankbilag 

 
Vimsa Business på WEB & MOBIL 

  
 
 

https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Versjon-15.10.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Salg.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Kjop.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Time.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Live.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Live.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Consept.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Budsjett.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Budsjett.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Kundefordringer.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Import.pdf
https://www.vbonline.no/vbonlineApp/Bankbilag.pdf
https://www.okonomibistand.no/post/17844367/hva-med-visma-business-pa-web-og-mobil-vi-gir-deg-vbonline!
https://drive.google.com/open?id=1CDhQxASWURwt962cOmfax9L6yjPHQjoK

