
Visma Finale BrukerForum gir deg faglig 
oppdatering samtidig som du får utveksle 
erfaringer med kollegaer fra hele landet. 

På konferansen får du bl.a. med deg:
• Nyheter fra produktavdelingen
• Nyheter i Visma Finale Årsoppgjør 
• Nyheter i Visma Finale  Avstemming
• Gjennomgang av sentrale programfunksjoner

Visma Finale BrukerForum passer for alle 
som benytter Visma Finale produktene i sitt 
arbeide. 

Konferansen teller som oppdatering til 
autorisasjonsordningene for regnskapsførere/
revisorer.

I tillegg til konferansen på dagtid ønsker vi å 
invitere til kveldsarrangement på hotellet med 
hyggelig middag og sosialt samvær.

Visma Finale BrukerForum 2016 
- 28. oktober på Hotel Bristol i Oslo

Vi ønsker alle Visma Finale-brukere, gamle som nye, velkommen til 
Finale BrukerForum 2016 på Hotel Bristol i Oslo fredag den 28. oktober.

Hvorfor ikke gjøre dette til en 
firmatur for ansatte - der man 
kombinerer faglig oppdatering 

med gode opplevelser?



Visma Software AS 

Tel.: +47 09 101 • kurs@visma.no • www.visma.no/kurs

Agenda Visma Finale BrukerForum 28. oktober

08.00 Oppmøte og registrering

09.00 Åpning ved Erlend Sogn, CEO Visma Software AS

Nyheter fra produktavdelingen ved Stian Estil, 
Product Director Visma Software AS

Nyheter i Visma Finale Årsoppgjør for versjon 29 for 
2016

Nyheter i Visma Finale Avstemming for versjon 29 
for 2016/2017

Visma Boardroom

Gjennomgang av sentrale programfunksjoner:

- Skjema og skjemafelter
- Eksport til Excel med etterfølgende import i ulike

deler av programmet
- Innberetning av grunnlagsdata
- Formler i tekst i noter og årsberetning
- Kontoformler i noter og i andre programfunksjoner
- Automatisk noteinnhold
- Driftsmiddelkartotek 
- Klientoversikt
- Kontoplan og saldotall
- Integrasjon mot økonomisystemer
 

16.00 Faglig program avsluttes

Kveldsarrangementet

17.30 3 retters middag med kaffe og avec

Påmeldingsfrist for konferansen er 20. oktober!

Pris
Visma Finale BrukerForum: 
kr. 990,- + mva.
Visma Finale BrukerForum og 
middag: Totalt kr. 2190,- + mva.

Praktiske opplysninger:
Prisen inkluderer lunsj og 
bevertning. Etter gjennomført 
konferanse mottar du kursbevis 
og blir bedt om å gi din 
evaluering av dagen.

Dersom du har behov for 
overnatting bestilles dette 
direkte hos Hotel Bristol, per 
tlf. 22 82 60 00 eller via 
www.bristol.no.

Etterutdanning
Visma Software har vurdert 
Visma Finale Brukerforum 2016 
til å gi følgende etterutdanning: 

• Finansregnskap 4 timer
• Skatterett 2 timer
• Bokføring 1 time

Meld deg på her!

http://www.bristol.no
http://www.visma.no/kurs/kursside/visma-finale-brukerforum-2016/1412116/

