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Visma gör livet enklare för landets
redovisningsbyråer
Visma Spcs presenterar i dag ett nytt initiativ för att göra
redovisningskonsulternas arbete enklare och ännu mer kostnadseffektivt.
Nyheten har två lika viktiga komponenter – ett kvalitetshöjande programstöd
och marknadens mest attraktiva prissättning.
– Som marknadsledande leverantör av program till redovisningsbranschen
och deras kunder ser vi som en viktig uppgift att underlätta samarbetet
mellan dem. Med vårt nya initiativ på program- och prissättningsområdet
bidrar vi på ett konkret sätt till att förenkla för byråerna och därmed också
deras kunder, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs.

Program med kundstöd
Med programmet Visma Byråstöd får redovisningsbyråerna ett effektivt
verktyg för att kunna arbeta enligt Reko – den nya standarden för
redovisningsuppdrag. I praktiken innebär det att landets
redovisningskonsulter kan ha mer fokus på att utveckla samarbetet med sina
kunder på det sätt som FAR/SRF nu föreskriver.
– En påtaglig effekt är att dubbelarbetet minskar samtidigt som
informationsutbytet ökar. Visma Byråstöd löser det genom att ta hand om
information från flera olika program. Det sparar arbete för byrån, höjer
kvalitén i processerna och ger medarbetarna mer tid för kunderna, säger Rolf
Dahlberg.
Spindeln i ett prisvärt nät
Samtidigt som den nya versionen av Visma Byråstöd lanseras presenterar
Visma Spcs två prisvärda paket för redovisningsbranschen.
Visma Byråpaket Bas innehåller valfria program för bokföring från Visma Spcs
samt programmen Visma Tid och Visma Byråstöd. Priset för en användare är
3.000 kronor per år och 1.500 kronor per ytterligare användare.
– Jämfört med våra ordinarie priser per program innebär detta att
bokföringsprogrammen följer med utan extra kostnad. Dessutom ingår
tillgång till vår kvalificerade support, säger Rolf Dahlberg.
Visma Byråpaket Komplett innehåller även program för lönehantering,
bokslut, deklaration, anläggningstillgångar, analyser och koncernredovisning.
Ett årsabonnemang kostar 11.000 kronor för en användare – knappt en
tredjedel av de ordinarie priserna per program – och 4.500 kronor per
ytterligare användare.
• Läs mer om lösningarna för landets redovisningsbyråer på
www.vismaspcs.se
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Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer
och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och
verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har drygt 4.000 anställda i Norge,

Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts cirka
1.200 personer.
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