Avtale om filoverføring via
regnskapssystemet Visma
eAccounting
Returadresse:
Bank: Flekkefjord Sparebank
Epost: drift@flekkefjordsparebank.no

Bankintegrasjon
Nettbedriften snakker med ditt regnskapssystem.
Når nettbedriften er integrert med ditt regnskapssystem kan du gjøre alle inn- og utbetalinger, som
enkeltbetalinger eller som datafiler overført fra regnskapssystemet.
Du kan også sende betalingsfiler som Paymul, Telepay og ISO20022XML mellom nettbedriften og
regnskapssystemet. Det er i tillegg mulig å sende filer direkte via en SFTP-løsning.
Har bedriften regnskapsfører? Ta kontakt med din regnskapsfører for nærmere informasjon om
hvordan du kommer i gang. Alternativt benytter du skjemaet nedenfor for å bestille filoverføring.

Hva gjør du:
1. Fyll ut skjemaet på neste side
2. Signer avtale
Send signert skjema til banken. Avtalen blir deretter registrert, og du vil motta bekreftelse på
epost når dette er gjort. Vi sjekker også om dere allerede har nødvendig avtale om
Nettbedrift.
3. Start filoverføring
Nå kan du som bruker eller regnskapskontor gjøre nødvendig oppsett i regnskapssystemet og
filoverføringen kan starte.

Avtale/Fullmakt
Denne fullmakten skal benyttes der hvor utbetalinger overføres på fil til banken av en
annen dataavsender

Bankens bedriftskunde
Avtalestatus
Organisasjonsnummer
Firmanavn
Kontakt epostadresse
Belastningskonto
Kundenummer (Nettbedrift)
Regnskapssystem/systemleverandør

☐Ny

☐Endre

☐Slette

Visma eAccounting
(NB! Med godkjenning i nettbedrift)
Kunden skal selv godkjenne betalinger ☒Ja
i nettbanken?
☐Nei
Angi selskap, regnskapskontor, bedrift
e.l. som håndterer filoverføringene
Epost til ansvarlig for filoverføringene
Avtalen gjelder
☐Kontoinformasjon
☐Betalinger
☐Innbetalinger
Kunde gir herved Visma fullmakt til å transportere data mellom banken og
økonomisystemet via programvaren Visma eAccounting.
Systemleverandøren forutsetter at kundens bruker(e) må godkjenne betalinger i
Nettbedriften.
Fullmakten gjelder inntil kunde informerer banken om opphør/inndragelse av denne.

Underskrifter
Bedriftskunden:
Kunde-/firmastempel og underskrift i henhold til gyldig firmaattest.
Dato og sted
Underskrift(er)

Navn i blokkbokstaver

Banken:
Kvittering for mottatt og akseptert skjema
Dato og sted
Underskrift

Bankens notater:
Følgende tjenester aktiveres i PAC’en for å sende camt.053e til Visma/eAccounting:
338, 33C, 358, 35E, 482 og 522. Husk å bestille CREMUL på aktuelle konti.
Dersom tjenestene skal gjelde alle døtre er det tilstrekkelig å legge tjenestene på mor-avtalen. Alternativt
må de registreres på den enkelte datter.

