
Logistik i skyen med 
Visma.net ERP
Fuld kontrol på lageret



• En smidig salgsrejse, hvor der fra start til slut 
bliver taget hånd om dine kunder
Det er enkelt at oprette salg og ordrer manuelt eller 
hente ordrer automatisk fra eksempelvis din 
integrerede webshop eller fra andre systemer. Du har 
til enhver tid overblik over kundernes behov, hvad du 
kan levere hvornår og til hvilken pris. Du har til enhver 
tid fuld indsigt i hele din salgshistorik.
Det er muligt at automatisere ordrebekræftelser, 
levering og fakturering.

• En forenklet og effektiv indkøbsproces
Du får forslag til, hvad du kan levere - fx baseret på 
min./maks. beholdning, sæsonvariationer m.m. – på 
den enkelte salgsordre. Løsningen giver dig et komplet 
overblik over prisaftaler og leveringstider fra alle dine 
leverandører. Hvis det er nødvendigt, kan du foretage 
en direkte levering fra leverandør til kunde (drop 
shipment). Du har altid fuld indsigt i hele din 
indkøbshistorik.

• Fuld kontrol over lageret
Det er enkelt at sætte statusopgørelser ind i systemet 
og indføre løbende vareoptælling baseret på 
omsætningshastighed og ABC-koder. Du kan bruge 
årsagskoder til at spore lagertransaktioner eller få 
detaljerede oplysninger om varens bevægelse. Der er 
fuld integration mellem regnskabs- og 
lagerfunktionen, således at lagerværdien altid 
matcher med regnskabet. Du har til enhver tid fuldt 
overblik over lagerbeholdningen, hvad der er 
reserveret og varelagerets værdi.
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Hvorfor logistik i skyen? 
Visma.net ERP er vores cloud-baserede ERP-system og 
et af kerneområderne i Visma.net er logistikfunktionen. 
Vi ved, det er en balancekunst at sikre, at det rigtige 
produkt er på rette sted på det ønskede tidspunkt. At 
flytte logistikken op i skyen med Visma.net vil hjælpe dig 
med at udføre logistikopgaverne på en langt mere 
effektiv og fleksibel måde.

Hvordan fungerer løsningen? 
Logistikløsningen i Visma.net vil hjælpe dig med at redu-
cere omkostninger og øge overskuddet gennem fleksible 
og effektive salgs-, indkøbs- og lagerstyringsprocesser: 



Fordele

• Alt foregår i skyen. Du har altid adgang til dine
systemer - når som helst og hvor som helst

• Du kan automatisere processerne, hvor du ønsker
det

• Du får fuld kontrol og overblik over dine salg,
indkøb og lagerbevægelser

• Visma.net ERP giver dig en samlet løsning med
logistik og økonomi

Visma.net - en komplet løsning i skyen

Visma.net ERP er en komplet cloud-baseret løsning, 
der opfylder alle virksomhedens behov. Virksomheden 
og de ansatte har adgang til alle nødvendige 
funktionaliteter via ét login. Fra computer, tablet eller 
mobil kan man få adgang til alt fra regnskab, logistik 
og rapportering.

Vil du vide mere om Visma.net ERP eller Logistik i skyen? 
Ønsker du at tale med en konsulent eller få en demo af løsningen? Kontakt os på: 
visma.neterp@visma.com
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Visma.net Logistik

Logistik

Salg

Salgsordre/tilbud Reducerer tid og omkostninger ved at optimere 
tilbuds/ordreprocessen

Effektiv pris- og rabathåndtering Enkel administration af pris- og rabatstruktur. Mulighed 
for mængderabat, rabatter pr. vare, varegrupper mm.

Leveranceplan Færdiggør store mængder forsendelser med forud 
definerede leveranceinformationer pr. produkt og 
kunde. Emballagetype, labelgenerering, samlet 
ordrebekræftelse ved delleverancer mm.

Kreditkontrol Få advarsler før salgsordren afsluttes, hvis den mak-
simale kreditgrænse overskrides. Ordrer, der sættes 
på hold på grund af oversteget kreditgrænse frigives 
automatisk, når udestående fordringer er betalt

Afvigende leveringsdatoer Mulighed for forskellige leveringsdatoer for 
hvert produkt i salgsordren

Del- og multileverancer Mulighed for delvis levering, opdeling af salgsordre på 
tværs af flere leverancer samt fuldt overblik over den 
leverede salgsordre

Returhåndtering Mulighed for modtagelse af returvarer. RMA-ordrer kan 
håndteres med kreditering eller ombyttes til erstat-
ningsvarer. Hver transaktion markeres med årsagskode, 
der knyttes til regnskabet, konti og rapportering

Håndtering af fragt Mulighed for manuel håndtering af fragt

Elektronisk fakturering Send elektronisk faktura/kreditnota i forskellige 
formater

Plukliste og pakkeseddel Optimerer leverancer ved at udskrive/sende pluklister 
og pakkelister for flere leverancer på samme tid. 
Mulighed for at automatisere processen

Allokering/reservation Få fuld kontrol ved at allokere og reservere 
lagervarer til salgsordrer

Konsolideret fakturering Mulighed for at samle flere bestillinger fra én kunde på 
én faktura

Årsagskoder Hver transaktion og vare kan markeres med årsags- 
kode, der er knyttet til regnskabet, konti og rapporte-
ring

Brugerdefinerede ordretyper Opret eller rediger eksisterende ordretyper. Mulighed 
for at koble leveringsplaner og økonomimodel
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Nøglefunktionalitet Standard Advanced Beskrivelse



Indkøb

Indkøbsordrer Reducér tid og omkostninger ved at optimere 
indkøbsprocessen

Indkøb baseret på salgsordre Oprettelse af indkøbsordre baseret på salgsordre

Direkte leverance (drop ship-
ment)

Mulighed for levering af indkøb direkte til kundens 
lokation

Kostpris opdatering 
(Anskaffelsespris)

Inkluderer fragt, forsikringer, told og andre gebyrer 
forbundet med et indkøb, med mulighed for at fordele 
det over flere varer ved hjælp af brugerdefineret 
allokeringsmetode

Del- og samlemodtagelse Fuld sporing på indkøbet der er modtaget. Indkøb kan 
modtages helt, delvist eller samlet

Effektiv pris-og rabathåndtering Enkel administration af pris- og rabatstruktur. Support 
til mængderabat, rabatter pr. vare, varegrupper mm.

Bestillingsforslag - min./maks. Generer indkøbsordrer baseret på lagerbeholdning 
og min./max. parametre

Bestillingsforslag - sæson Generer indkøbsordrer baseret på lagerbeholdning og 
genopfyldningsalgoritmer, som f.eks. gennemsnitlig 
omsætningshastighed og prognoser for sæsonudsving

Nøglefunktionalitet Standard Advanced Beskrivelse

Rapportering - Forespørgsler

Lagerforespørgsler Skærmrapport: lageroversigt, lagertransaktionshistorik, 
lagertransaktioner pr. konto mm.

Salgsforespørgsler Skærmrapporter: oversigt over salgsordre, salg pr. vare 
og salgsinformation

Indkøbsforespørgsler Skærmrapporter: liste over indkøbsordrer og indkøb pr. 
vare

Udarbejdelse af standardfore-
spørgsler

Rediger kolonner, og hvordan du vil fremstille skærm-
rapporten

Dashboards Mulighed for at oprette enkle dashboard visninger base-
ret på brugerdefinerede skærmrapporter (forespørgsler)

Drill-down Understøttelse af drill-down til bilag

Opret egne forespørgsler Mulighed for at oprette dine egne forespørgsler til 
brug i pivotrapporter. 

Nøglefunktionalitet Standard Advanced Beskrivelse
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Lager

Lager 1 standardlager. Lageret kan have flere lagerlokationer 
og placeringer

Forskellige metoder til vurde-
ring af lagerværdi

Mulighed for flere værdiansættelsesmetoder til lageret. 
Beregning af standardomkostninger, gennemsnitlige 
omkostninger, FIFO og specifik pris på varelager

Årsagskoder Hver transaktion og varelinje kan markeres med år-
sagskode, der er koblet til regnskabet, konti og rapporter

Lagerlokation Opret flere lagerlokationer hvor lagervarer kan placeres. 
Hver lokation/placering kan konfigureres i henhold til 
inkludering i tilgængelighedsberegning, tilladelse for 
salg og modtagelse mm.

Overføring mellem lokationer/
placering

Overfør lagervarer mellem lokationer med mulighed for 
årsagskoder, der er knyttet til regnskab og rapportering

Lageroptælling Rutine for vareoptælling med registrering og rapporte-
ring. Optælling og opdatering med mulighed for år-
sagskoder, der er knyttet til regnskab og rapportering

Varehåndtering Opret og vedligehold forskellige måleenheder pr. lagerva-
re

Alternative varenavne Mulighed for at registrere vareartikler med alternative 
varenavne. Support til brug af stregkoder til registrering 
af vareartikler.

Attributter Opret og vedligehold attributter til varegrupper.

Salgskategorier Opret og vedligehold salgskategorier til gruppering af 
varer i forhold til vareprofiler, som kan knyttes til bog-
føringskategorier, moms- og afgiftskoder, måleenheder 
mm.

Instrastat Mulighed for indsamling af oplysninger og statistikker 
om varehandel mellem EU-lande

Parti/serienummer Fuld sporing af varer med parti- eller serienummer. 
Parti- og serienumre kan tildeles eller oprettes manuelt 
ved varemodtagelse, salg eller montering af varen, 
med support for udløbsdato for at minimere tab af 
udgåede varer

Pakkemontering Monter lagervarer eller ikke-lagerførte varer til 
salgbare pakker

Multilager Opret og vedligehold flere lagersteder med egne lager-
værdier, vareallokeringer og vareomkostninger. Med 
understøttelse af varetilgange til standardlager og auto-
matisk allokering af varer til lokale varelagre.

Overfør mellem lokationer og 
lagersted

Overfør lagervarer mellem lokationer og fysiske lager-
steder med mulighed for årsagskoder med relation til 
regnskabs- og rapporteringsrapporter

Løbende vareoptælling Optimer vareoptælling, og oprethold fuld kontrol over 
lageret med hyppigere opdaterede og noterede numre.
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Rapportering

Lagerrapporter Lagersaldo, lagerværdi, varer i transit mm.

Salgsrapporter Salgsordresammendrag, leveringssammendrag, ordre-
journal mm.

Indkøbsrapporter Indkøbsordreoversigt, varetilgangsoversigt, periodisering 
af varemodtagelse, oversigt mm.

Drill-down Drill-down til detaljer og bilag

Eksportere til Excel Mulighed for at eksportere til Excel for deling eller videre 
analyse

Eksportere til PDF Eksporter til PDF for e-mailudsendelse

Vedligeholdelse/redigering af 
blanketter

Understøttelse af redigering af formularer med Rap-
portdesigner (gælder for udgående faktura, rykkere og 
debitorsaldo)

Analytisk rapportering Avanceret financiel rapportering
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Automatisk flow/arbejdsgang

Design eller redigering af egne 
rapporter

Mulighed for at bruge Rapportdesigner til at oprette dine 
egne rapporter eller redigere eksisterende standardrap-
porter

Brugerdefinerede forespørgsler Opret dine egne skærmrapporter med 
Pivot-understøttelse.  

Automatisering af arbejdspro-
cesser

Opret egne automatiseringsplaner for en lang række 
manuelle processer

Import/eksport af data Mulighed for at oprette brugerdefinerede intervaller for 
importscenarie

Nøglefunktionalitet Standard Advanced Beskrivelse

System

Import/eksport/filhåndtering Mulighed for import og eksport af data

Rollebaserede brugerindstillinger Brugerindstillinger for rolle og rettigheder og admini-
stration af tjenester pr. bruger og pr. brugergruppe

Nøglefunktionalitet Standard Advanced Beskrivelse

Grundpakke Visma.net Logistics**

Pris pr. måned 800  kr. 2.000 kr. Ekstra modul til Visma.net Financials

Ekstra brugere (ekspert) 300 kr. 300 kr. Følger antal brugere i Visma.net Financials

Eksta bruger (læse-adgang)   90 kr. 90 kr. Følger antal brugere i Visma.net Financials

Standard Advanced Beskrivelse

* Med forbehold for ændringer. På Visma.dk/software/erp/vismaneterp finder du opdateret information.
** Visma.net Logistics kræver ERP-løsningen Visma.net Financials. Forbehold for fejl og trykfejl. Q2 2019.

Priser*

Visma.net Logistik

http://Visma.net



