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Antal licenser baseras på hur många användare ni vill ska ha tillgång till 
systemet, vilket också sätter priset för licenserna. Det går med tidens gång 
att utöka eller minska antalet licenser, om ni känner att behovet varierar 
med tiden.

Hur många licenser behöver vi?
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Tiden för att implementera Visma.net Project Mangement är kort. 
Implementeringstiden varierar dock, beroende på hur många användare ni 
är och vilka andra system som Visma.net Project Mangement ska integreras 
mot. 

Någon generell implementeringstid går inte att säga, eftersom det beror på 
era specifika behov. I regel krävs lika mycket tid av er som vi estimerar att 
vi kommer behöva lägga på implementationen. Kontakta gärna oss för att få 
ett kundanpassat prisförslag för tjänsten, samt konfiguration och utbildning. 

Hur lång tid tar implementationen?
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Nej ni behöver inte ha någon IT-ansvarig för att använda verktyget.  
Vi upprätthåller en gemensam supporttjänst för alla komponenter i vårt 
erbjudande och vi tar löpande fram och vidareutvecklar integrationerna 
mellan de olika delarna. 

Det innebär att ni som kund inte behöver vara rädda för komplexiteten i att 
sätta ihop lösningen eller ansvarsfrågan i att förvalta och vidareutveckla 
lösningen.

Behöver vi ha någon IT-ansvarig för 
att använda verktyget?
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Projektgruppen bör bestå av de personer från er organisation som har 
någorlunda bra insyn i verksamheten och av personer som kommer att 
använda systemet. 

Vid en implementering av Visma.net Project Management är det fördelaktigt 
om projektgruppen består av projektledare med beslutsfattanderätt, andra 
projektledare och eventuellt någon projektmedlem. Vissa kunder föredrar 
också att ha med någon från ekonomiavdelningen i projektgruppen. Det 
är också viktigt att projektgruppen inte blir för omfattande, utan att den 
koncentreras till de mest relevanta personerna.

Vilka borde ingå i projektgruppen?
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Ja, en stor fördel med Visma.net Project Management är att det enkelt går 
att integrera mot andra systemstödt. Det finns färdiga integrationer mot 
Visma.net, Visma Business, Visma Admin och Visma Global, men fungerar 
också att integrera mot andra typer av systemstöd tack vare ett så kallat 
”öppet API”.  
 
Har ni funderingar kring möjligheterna för integrationer för att få in viktig 
information i era projekt är det bara att fråga oss. En vanlig förfrågan är att 
integrera för tidsrapportering, lön och fakturaunderlag.

Kan vi integrera mot övriga system 
i vår verksamhet? 5

Integrera projekt och fakturering, 
det sparar tid ochm möjliggör 

100% faktureringsgrad.

100%
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Absolut! Det är inga problem att integrera det molnbaserade systemet 
Visma.net Project Management med affärssystem som inte är molnbaserade. 
Exempelvis är affärssystemet Visma Business, som det finns en färdig 
integration mot, en on premise-lösning och alltså inte molnbaserat.
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Kan vi integrera system som inte är 
molnbaserade?

Nej, Visma.net Project Management kräver inte att ni har andra system från 
Visma. Projektverktyget går att konfigurera mot alla möjliga typer av system. 
Fråga oss om du har något specifikt system du vill veta om Visma.net Project 
Management går att integrera mot, eller kolla in vår sida för integrationer
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Måste vi ha andra system från  
Visma?
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För att få ut maximal nytta av Visma.net Project Management är det viktigt 
att samtliga som arbetar med projekt, arbetar i systemet. I stort sett all 
projektuppföljning bör göras direkt i Visma.net Project Management för att ha all 
data samlat på ett ställe. 

Dessutom är det av stor vikt att alla användare får rätt typ av utbildning för 
att använda systemet på rätt sätt. Detta för att se till att digitalisera och 
automatisera delar av projekten och för att effektivisera projekthanteringen. 
Det handlar om att arbeta in systemet i er arbetsvardag och se till att det blir en 
naturlig del av ert IT-stöd.

För att få ut så mycket av möjligt är det även viktigt att låta Projektverktyget 
prata med övriga system för att få in viktig information och ta bort onödiga 
manuella rutiner. Det ska vara enkelt och roligt att arbeta digitalt.

Hur får vi ut det mesta av 
projektverktyget?
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