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Huskeliste FØR konvertering: 

• Planlegge hvilke firma som skal konverteres når og fra hvilket år  

• Avklar konverteringsdato og gi beskjed til alle i organisasjonen som jobber på kunden 

• Det anbefales å ikke føre bilag i VB etter konverteringsdato. Alle bilag som blir ført her må føres på nytt 
i POGO etter at regnskapsdata er ført over til POGO. Sjekk i så fall om det må sendes inn tilleggsoppgave 
på moms fra VB 

• Sjekk at saldobalanse går i null  

• Sjekk at konto 1500 og 2400 stemmer med kundereskontro og leverandørreskontro 
 
Slik sender du filene: 

• Opprett e-post til team@emonkey.no 

• Legg inn kundens org.nr som emnefelt i e-posten 

• Legg ved følgende filer fra Visma Business uten filter på filene: (bruk samme navn på filen som under) 

o Prosjekt (dersom aktuelt) 

o Avdeling (dersom aktuelt) 

o Aktører – (skal alltid med) 

o Kontoplan – skal alltid være med 

o Kunder åpne poster (dersom saldo) 

o Leverandører åpne poster (dersom saldo) 

o Saldobalanse 31.12 
 
Merk at ved import av «Aktører» vil dere få med dere alle kunder og leverandører fra VB over til POGO. Om 
dere ønsker å rydde i kunder og leverandører og kun ta med åpne poster på reskontro skal dere ikkje importere 
«Aktører» 
 
Merk at ved import av «Kontoplan» vil dere ta med dere alle konti frå VB – også de konti som det ikkje har vært 
bevegelse på. Konti kommer inn med tekst på kontonavn fra VB og vil bli overskrevet kontonavn i POGO dersom 
kontoen finnes fra før. Dersom dere ønsker å kun ta med de konti som det er bevegelses på ihht kontvertert 
hovedbok, skal dere ikkje importere «Kontoplan» 
 
Dersom dere har fleire enn 10 kunder som skal over samtidig vil vi gjerne ha en samlet oversikt over alle 
selskaper som skal konverteres med org.nummer og namn i excel. 
 
Dersom dere ønsker bistand i forbindelse med utkopiering av regnskapsdata frå Visma Business til POGO, ta 
kontakt.

mailto:team@emonkey.no
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Utkopiering av Kontoplan 
1. Stå i Explorer vinduet i Visma Business, trykk på valgt kunde. 

2. Utvid Tabeller og regnskap. 

3. Klikk på Hovedbok 

4. Dobbeltklikk på «Hovedbokkonto» 

5. Du får opp følgende bilde 

 

 
6. Kontroller kolonneoppsett, da dette kan variere fra versjon til versjon i Visma Business. Det 

er viktig at oppsettet er som beskrevet. 
 

Kolonne nr. Kolonne 
1 Kontonr 

2 Navn 
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7. Klikk på pilen vedsiden av skriveren under utskrift 

8. Trykk på «Skriv til Excel» 

 

9. Trykk på «Skriv» 

10. Lagre filen som «Kontoplan.xlsx» 
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Utkopiering av Aktører 
1. Stå i Explorer vinduet i Visma Business, trykk på valgt kunde. 

2. Utvid Tabeller og felles. 

3. Klikk på Aktører 

4. Dobbeltklikk på «Aktør» 

5. Du får opp følgende bilde 

 
6. Kontroller kolonneoppsett, da dette kan variere fra versjon til versjon i Visma Business. Det 

er viktig at oppsettet er som beskrevet. 
 

Kolonne nr. Kolonne 
1 Aktørnr 

2 Kundenr 

3 Lev.nr 
4 Ans.nr 

5 Navn 
6 Adresselinje 1 
7 Adresselinje 2 

8 Postnr 
9 Poststed 
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10 Adresselinje 3 
11 Adresselinje 4 

12 Besøkspostnr 
13 Besøkspoststed 

14 Org.nr 

15 Område 
16 Landnr 

17 Språknr 
18 Valutanr 

19 Telefonnr 

20 E-postadresse 

7. Klikk på pilen vedsiden av skriveren under utskrift 

8. Trykk på «Skriv til Excel» 

 
9. Trykk på «Skriv» 

10. Lagre filen som «Aktører.xlsx» 
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Utkopiering av Avdeling 
1. Stå i Explorer vinduet i Visma Business, trykk på valgt kunde. 

2. Utvid Tabeller og Felles. 

3. Klikk på Ansvarsenheter 

4. Dobbeltklikk på «Avdeling» 

5. Du får opp følgende bilde 

 
6. Kontroller kolonneoppsett, da dette kan variere fra versjon til versjon i Visma Business. Det 

er viktig at oppsettet er som beskrevet. 
 

Kolonne nr. Kolonne 

1 Avdelingnr 

2 Navn 
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7. Klikk på pilen vedsiden av skriveren under utskrift 

8. Trykk på «Skriv til Excel» 

 

9. Trykk på «Skriv» 

10. Lagre filen som «Avdeling.xlsx» 
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Utkopiering av Prosjekt 
1. Stå i Explorer vinduet i Visma Business, trykk på valgt kunde. 

2. Utvid Tabeller og Felles. 

3. Klikk på Ansvarsenheter 

4. Dobbeltklikk på «Prosjekt» 

5. Du får opp følgende bilde 

 
6. Kontroller kolonneoppsett, da dette kan variere fra versjon til versjon i Visma Business. Det 

er viktig at oppsettet er som beskrevet. 
 

Kolonne nr. Kolonne 
1 Prosjektnr 

2 Navn 



10 

 

 

7. Klikk på pilen vedsiden av skriveren under utskrift 

8. Trykk på «Skriv til Excel» 

 

9. Trykk på «Skriv» 

10. Lagre filen som «Prosjekt.xlsx» 
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Utkopiering av Åpne poster kunder 
1. Stå i Explorer vinduet i Visma Business, trykk på valgt kunde. 

2. Utvid Tabeller og regnskap. 

3. Klikk på Kundereskontro 

 

4. Dobbeltklikk på «Åpen kundepost» 

5. Du får opp følgende bilde 

 
 
 
 

6. Kontroller kolonneoppsett, da dette kan variere fra versjon til versjon i Visma Business. Det 

er viktig at oppsettet er som beskrevet. 
 

Kolonne nr. Kolonne 
1 Kundenr 

2 Bilagsnr 
3 Bilagsdato 

4 Bilagsart 
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5 Tekst 
6 Valutanr 

7 Valutakurs 
8 Beløp i valuta 

9 Beløp 

10 Restbeløp i valuta 
11 Restbeløp 

12 Forfallsdato 
13 KID-kode 

14 Fakturanr 

7. Klikk på pilen vedsiden av skriveren under utskrift 

8. Trykk på «Skriv til Excel» 

 
9. Trykk på «Skriv» 

10. Lagre filen som «Kunder åpne poster.xlsx» 
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Utkopiering av Åpne poster Leverandører 
1. Stå i Explorer vinduet i Visma Business, trykk på valgt kunde. 

2. Utvid Tabeller og regnskap. 

3. Klikk på Leverandørreskontro 

 
4. Dobbeltklikk på «Åpen leverandørpost» 

5. Du får opp følgende bilde 

6. Kontroller kolonneoppsett, da dette kan variere fra versjon til versjon i Visma Business. Det 

er viktig at oppsettet er som beskrevet. 
 

Kolonne nr. Kolonne 

1 Lev.nr 
2 Bilagsnr 

3 Bilagsdato 
4 Bilagsart 

5 Tekst 
6 Valutanr 

7 Valutakurs 
8 Beløp i valuta 
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9 Beløp 
10 Restbeløp i valuta 

11 Restbeløp 
12 Forfallsdato 

13 Planlagt 

14 bet.dato 
15 Fakturanr 

16 KID-kode 
17 Remittert 

7. Klikk på pilen vedsiden av skriveren under utskrift 

8. Trykk på «Skriv til Excel» 

 
9. Trykk på «Skriv» 

10. Lagre filen som «Leverandører åpne poster.xlsx» 
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Utkopiering av Saldobalanse 
1 Stå på valgt kunde og gå til fanen «Regnskap/Regnskapsrapporter/saldoliste 

 
2 Trykk «Skriv til excel» 
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3 Sett til og fra periode – Fra periode skal være året som utgående balanse forrige år 

 
4 Lagre filen som «Saldobalanse.xlsx» 

 


