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Importer av konverterte filer fra Visma Business til PowerOffice GO (POGO) 

Før du kan importere regnskapsdata fra Visma Business til POGO må du få hjelp fra oss for å lage 

konverterte filer. Om dette ikke er på plass, ta kontakt med oss så hjelper vi deg  

Når dere har mottatt konverterte filer gjøres følgende: 

1. Det anbefales å opprette en demoklient pr. org.nummer/kunde som skal importeres. Om du 

ikke har fått tilgang til demoklient, ta kontakt med PowerOffice.  

 

2. Legg til ny regnskapsklient (det må opprettes ny demoklient for hvert org.nummer som skal 

importeres 

Gå inn på Meny/Legg til ny regnskapsklient. Husk å sjekke at det står «godemo» i nettleseren.  

 

3. Legg opp org.nummer på kunden under firmanavn – resten blir fylt ut automatisk  

4. Ta bort hake på «Lag demodata» 

 

5. Gå til Finans og legg inn konverteringsdato. Skal være første måned i konverteringsåret. Skal 

du f.eks konvertere regnskapsdata fra og med 2021, setter du inn januar, 2021 her 
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6. Ta bort «hake» for MVA-registrert 

 

 

7. For å importere inngående saldo, gå til Meny/Innstillinger/Inngående saldo 

 

 

8. Gå inn på Saldobalanse og trykk Importer 

9. Hent opp den konverterte IB filen 

10. Sjekk at saldo går i null 

11. Trykk OK 
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12. For å importere resten av filene, gå til Meny og Import 

 

13. Trykk på «Standardimport» her skal du importere alle de andre filene 

 

14. Velg en og en av de ferdig konverterte filene som du har mottatt fra oss. Det spiller ingen 

rolle hvilken rekkefølge du laster de opp 

15. Trykk last opp 
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16. Når filen er lastet opp, trykk «Importer» Sjekk at du ikke får feilmelding 

17. Ta samme prosedyre med alle de andre konverterte filene som du har mottatt 

 

18. Sjekk at du har fått lastet opp alle filene under «Importert» 

 

19. Kontroller følgende etter importen: 

a. Sjekk at IB og UB stemmer ihht saldobalanse i Visma Business 

b. Sjekk at åpne poster kunder pr dags dato stemmer med Visma Business (konto 1500 

blir ført midlertidig til 1599 men vil automatisk bli omposteres til 1500 i POGO) Se 

bilde under 

c. Sjekk at åpne poster leverandører pr dags dato stemmer med Visma Business (Konto 

2400 blir ført midlertidig mot 2499 men vil automatisk bli ompostert til 2400 i POGO) 

Se bilde under 

 

20. Deretter går du UT av demomiljøet og INN i POGO hvor du alle kundene ligger «live»  

21. Sjekk at du står i «live» POGO før du ufører steg 2-18 en gang til 
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NB: Om kunden er momsregistrert så huk av for dette under MVA innstillinger i «live» klienten ETTER 

importen 

 

 

Ta kontakt med oss i Emonkey Byrå 

https://www.emonkey.no/kontakt-oss/

