
Förhandsmeddelande: Inloggningen till
Netvisor förnyas under vecka 50 – bekanta
dig med det nya inloggningssättet

Netvisors inloggningssätt kommer att förnyas i mitten av december. Från och med vecka 50, kan
användare logga in på Netvisor enkelt med Netvisor-mobilappen.

Detta är första steget i en större förändring där funktionerna i Netvisor ID överförs stegvis till
Netvisor-mobilappen.  För Netvisors användare kommer förnyelsen att se ut enligt följande:

https://netvisor.fi/tuote/mobiili/netvisor-app/
https://netvisor.fi/tuote/mobiili/id/


1. Nytt utseende på Netvisor-inloggningssidan
login.netvisor.fi

Netvisors inloggningssida får ett nytt utseende under veckan 50. Det primära inloggningssättet
är att logga in med Netvisors mobilapp. Om användare vill, kan de också logga in på samma sätt
som förr: med bankkoder, mobilcertifikat eller Netvisor ID (observera att Netvisor ID tas ur bruk i
mars 2022).



2. Vi ger ut en uppdaterad version av Netvisor-mobilappen

Den nya versionen av Netvisor-mobilappen med det nya inloggningssättet, lanseras i
appbutikerna under vecka 50. En del mobiler uppdaterar appen automatiskt, medan andra

användare kan hämta den nya versionen i App Store
eller Google Play.

Obs! Eftersom appen kan användas för inloggning,
måste alla användare identifiera sig när de använder
appen för första gången  med bankkoder,
mobilcertifikat eller Netvisor ID.

Den nya versionen av Netvisor-mobilappen innehåller
samma bekanta funktioner som den gamla versionen.
För användarna kommer den synligaste ändringen att
handla om appens inloggningsvy, då mobilappen frågar
för vilket ändamål användaren använder appen.



Vanliga frågor om de nya inloggningssätten:

Kommer ni alltså att ta Netvisor ID-appen ur bruk?

Ja, Netvisor ID-appen kommer att avvecklas i mars 2022 och dess funktioner kommer att
överföras stegvis till Netvisor-mobilappen.

Kommer jag att behöva Netvisor ID efter vecka 50?

Ja, om du använder applikationen Visma Manager eller för att lägga till nya användare som
saknar mobilcertifikat eller finländska bankkoder till Netvisor.

Hur påverkar detta användningen av Visma Manager?

Du kommer fortfarande att behöva Netvisor ID när du använder Visma Manager (vid inloggning
och för att bekräfta betalningar), men även denna funktion kommer att överföras till mobilappen
vid årsskiftet. Vi ger mera information om tidtabellen för överföringen senare.

Påverkar det hur man lägger till utländska användare?

Utländska användare och andra personer som inte har mobilcertifikat eller finländska bankkoder
kan tills vidare läggas till med Netvisor ID, och personen ifråga ska ladda ner Netvisor ID till sin
telefon. I de senare versionerna kommer man att kunna lägga till utländska personer med
Netvisor-appen, och efter detta behöver man inte längre Netvisor ID.

Vad händer till robotarna?

Eftersom Netvisor ID-applikationen kommer att tas ur bruk, rekommenderar vi att man inte
utvecklar nya robotar för Netvisor ID. Vi rekommenderar att nya robotar utvecklas direkt för
Netvisor-appen. Då Netvisor ID kommer att tas ur bruk, bör alla befintliga robotar
omprogrammeras så att de i fortsättningen loggar in med Netvisor-appen.


