
Ett ekonomisystem  
som inte värjer för  
de mer komplexa  
behoven. 
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Control Edge är ett modernt, molnbaserat ekonomisystem för stora företag med 
många användare. Individuell konfigurering säkerställer att funktioner och arbetsflöden 
anpassas till era processer. Integrationer - med exempelvis verksamhetssystem - 
skräddarsys alltid efter era behov. 

Ett starkt nav för effektiv 
ekonomistyrning. 

Med bredd och djup.

Automatisera rutinuppgifter
Hela faktureringsprocessen i ett samlat digitalt  
flöde, och automatisera rutinuppgifter.

Effektivisera arbetsprocesser
Förenkla, strukturera och integrera med övriga  
system för allt på ett ställe. 

Stärk verksamheten
Anpassas för er från start, starkt stöd för  
effektiv ekonomistyrning. 

Allt på ett och  
samma ställe  
med ett sömlöst
elektroniskt  
fakturaflöde.
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 I korta drag - ni får allt i en lösning, väljer vad ni vill ha och betalar bara för det ni använder.  
Inga fler tidskrävande uppgraderingsprojekt. Vi ser till att allt funkar.

  Alltid den senaste versionen – utan att ni behöver tänka på  
  uppgraderingar och uppdateringar.

  Säkerhet och trygghet – med en molntjänst behövs inga egna servrar  
  eller resurser som säkerställer säkerheten. Det ingår i tjänsten. 

  Individuell konfigurering – funktionerna i Visma Control Edge  
  kan enkelt anpassas efter varje kunds behov och ni skalar enkelt  
  upp eller ner efter behov.

  Mobilt och platsoberoende – logga in och utför vardagliga uppgifter  
  var du än befinner dig från dator, platta eller mobil.

  Sänkta kostnader för IT – med en abonnemangstjänst undviker ni  
  höga investeringskostnader. Och ni betalar bara för det ni använder  
  med en förutsägbar summa varje månad.

Vad innebär ett molnbaserat 
ekonomisystem från Visma? 

Vi finns här.
Lokal support och 
proaktivt stöd för att 
ni ska få ut mesta 
möjliga av er lösning.
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Ekonomisystemet Control Edge i korthet: 

Branschoberoende.  
Funktionsrikt.  
Flexibel ekonomimodell.
Alltid skräddarsytt. 
Kraftfull flerbolagshantering. 

  Helt molnbaserat, alltid uppdaterat 
  Prenumerationsbaserat, Visma tar fullt ansvar för leveransen 
  Branschoberoende
  Flexibel och djup ekonomimodell med stöd för upp till 160 redovisningsdimensioner 
  Kan tillgodose stora transaktionsvolymer
  Enkelt att bokföra och rapportera för flera bolag via flerbolagshantering.
  Intuitivt användargränssnitt med standardiserade arbetsflöden
  Budget och prognos är behörighetsstyrd 
  Behovsanpassade fakturaflöden
  Anläggningsregister med olika avskrivningsmodeller och stöd för 
  komponentavskrivning enligt K3
  Stöd för omvänd betalningsskyldighet och momsregler i olika branscher
  Valutahantering med möjlighet till daglig uppdatering av valutakurser
  Basrapporter för snabb implementering
  Enkelt att integrera via API
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Control Edge har ett intuitivt och “rent” användargränssnitt med tydlig arbetsflöden 
och smart navigering, vilket gör det lätt att jobba i. Rollstyrt behörighetssystem, 
behörighetsstyrd budget och prognos samt behovsanpassade fakturaflöden gör det 
också lätt att anpassa. 

Att slippa egna servrar samt att lägga tid och energi på underhåll och uppdateringar gör 
det enkare att fokusera på uppgiften. 

Intuitivt och  
lätt att använda.
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Fakturor direkt in i systemet 
Ta emot fakturor helt utan manuell hantering och agera bara på avvikelser. 
Eventuella pappersfakturor skannas automatiskt och hanteras i samma flöde. 

Skicka alla fakturor digitalt
Systemet håller reda på om kunden vill ha e-faktura, faktura via e-post eller 
pappersfaktura. Hanterar fakturabilagor och stöd för PEPPOL.

Automatiska betalningar 
Skicka och ta emot betalningar med direktkoppling till banken (ISO20022). 
Automatisk återrapportering i reskontra och huvudbok samt automatisk 
avstämning mot bankens elektroniska kontoutdrag. 

Utlägg och reseräkning direkt till lönesystemet 
Efter godkännande genereras en lönefil automatiskt till huvudboken. 
Reseräkningar görs enkelt via webb eller app där kvitton fotograferas  
för att bifogas digitalt. 

Attestera digitalt
Granska och godkänn leverantörsfakturor, bokföringsordrar, leverantörer, 
utgående betalningar samt reseräkningar och tidrapporter via webb eller app. 
Notifieringar underlättar godkännande i tid av rätt person. 

Nyckeltal och beslutsstöd
En källa för all data som effektiviserar er ekonomistyrning. Data för rapporter, 
analys och budget är alltid uppdaterad och egna dashboards och rapporter 
kan enkelt sättas upp. 

100 % i molnet 
Vilket lyfter både underhåll av egna servrar, uppdateringar och resurser för att 
säkerställa säkerheten från era axlar. Det ingår i tjänsten. 

Vi finns här
Vår support är lokal med hög tillgänglighet. När ni behöver finns möjlighet till 
en dedikerad kontakt som samordnar och säkerställer vår leverans till er och 
jobbar proaktivt för att ni ska få ut mesta möjliga av er lösning.

Exempel på hur vi och  
vårt ekonomisystem hjälper  
er att effektivisera. 
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Om Visma
 
Koncernen Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara med 
rötterna i Norden och verksamhet även i Benelux, Central-, Östeuropa samt 
Latinamerika. Med +14 000 anställda och +1 135 000 kunder är vi en stark 
helhetsleverantör med många experter på allt från detaljer till det stora hela. 

Vi, Visma Software AB utvecklar och levererar affärs- och ekonomisystem  
för medelstora och stora företag samt organisationer i Sverige och Norden. 
Vår produktportfölj utgår från optimal effektivitet, verksamhetsstyrning och 
kontroll i molnet.

Visma Control Edge är vårt ekonomisystem i molnet för stora företag med 
många användare som vill effektivisera sin ekonomistyrning en gång för alla. 

Vill du veta mer om hur Control Edge fungerar, samt vad vi och vårt 
ekonomisystem kan göra för dig och dina kollegor?  
 

Läs mer, boka en demo eller lyssna in  
till något av våra webbinar.

Technology  
shaping the  
future


