
INSTALLATION VISMA

Skapa orderfil för uppladdning 
i HydraSpecmas Webshop – 
Visma Administration 2000

Det du behöver göra för att det ska fungera är att installera ett rapportverktyg i din Visma. 

På följande sidor har du instruktioner hur du steg för steg går till väga för att;

1. Installera rapporten

2. Skriva ut din orderfil i rätt format

3. Ladda upp din orderfil i HydraSpecmas webshop

Stöter du på problem under vägen eller behöver hjälp,  
tvekan inte att kontakta din säljare eller johanna.lax@hydraspecma.com

hydraspecma.com

Du som använder affärssystemet Visma 
Administration 2000 kan nu exportera ut en orderfil 
som kan läsas in direkt i HydraSpecmas Webshop. 
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1.1 Skapa två nya mappar på skrivbordet:

 › Döp den 1:a till ”Specma Beställning”- denna är för dina orderfiler

 › Döp den 2:a till ”Installationsprogrammet”- denna är för de filer du ska installera i Visma

1.2 Din säljare kommer att skicka de installationsfiler du behöver som bilagor i ett mail.

1.3 Spara ner alla filer i mappen som du nyss skapade för Installationsprogrammet. 

1. INSTALLATION AV RAPPORT

1.4 Gå in i Visma Administration, under Arkiv  Mallar/Rapportgenerator  Läs in rapport.  
 Dubbelklicka på Läs in rapport 
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1. INSTALLATION AV RAPPORT

1.5 Peka ut mappen där du tidigare sparade  installationsfilerna (Skrivbord  Installationsprogrammet)   
 och välj Importera.

1.6 Gå in i Visma Administration under Arkiv  Mallar/Rapportgenerator  Inställningar för filutskrift

1.7 Dubbelklicka på Inställningar för filutskrift

1.8 Markera ur bocken Använd tusentalsseparator, enligt gulmarkering nedan.

1.9 Markera Annat tecken i fältseparator, och skriv in ett kommatecken i fältet till höger nedan i bilden.  
 Klicka sedan på OK.

 1.10 Starta om Visma Administration! Rapporten finns nu tillgänglig under Utskrifter  Inlästa/Skapade.  
 Det är ikonen som är längst till höger i bild under fliken Utskrifter.
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2. SKRIV UT ORDERFIL FRÅN VISMA

2.1 Skapa en beställning i Visma med HydraSpecma som leverantör.  
 Fyll på med artiklar och antal i inköpsordern. Spara.

2.2 Dubbelklicka på Inlästa  Skapade beställningar i Visma

2.3 Välj Läs in rapport, klicka på Importera. 
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2. SKRIV UT ORDERFIL FRÅN VISMA

2.4 Skriv sedan in beställningsnumret på den beställning du nyss gjorde till höger på rad 1.  
 Klicka sedan på Fil

2.5 Döp filen till kundens inköpsmärkning. Spara filen i den tidigare skapade mappen ”Specma Beställning”  
 (eller vad ni döper den till). Spara.

2.6 Spara filen med ditt beställningsnummer i filnamnet. OBS! - Filformatet ska vara Textfil (*.txt)
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3. LADDA UPP DIN ORDER I HYDRASPECMAS WEBSHOP

3.1 Logga in i webshopen, klicka på kundkorgen och skapa en ny kundkorg. 

3.2 Klicka på Ladda upp i kolumnen till vänster, välj den kundkorg du skapade i steg 1.

3.3 Klicka på Välj fil – och hämta den inköpsfil som sparades tidigare i mappen ”Specma Beställning”. 
 Ändra inte i Separator andvänd i filen, låt det stå ”,”.
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3. LADDA UPP DIN ORDER I HYDRASPECMAS WEBSHOP

3.4 Scrolla ner och se så att alla artiklar lästes in.  
 Om INTE: Mejla Tech support orders.ske@hydraspecma.com  
 för komplettering av dom saknade artiklarna. 

Tips! Ta en skärmdump och skicka med mailet så blir det tydligt för vårt supportteam  
vilka artiklar som behövs läggas till.

3.5 Fortsätt till kundkorgen och slutför beställningen.

FRÅGOR?

Problem med installation/utskrift Visma

Kontakta din säljare hos oss på HydraSpecma Component

Problem med inläsning av din order i webshop?

Kontakta Johanna Lax
johanna.lax@hydraspecma.com
0910-733 216


