
 
 

 

 
Första gången du ska jobba med Visma eEkonomi måste du skapa ett användarkonto i 
programmet.  

För att skapa ett elevföretag behöver du en utbildningskod. Den får du av din lärare. Gå in 
på: www.vismaspcs.se/elevlicens.  
 
Klicka på registrera elevföretag och under steg 1. fyll i din utbildningskod och ditt namn och 
en e-postadress som du kommer åt. Därefter väljer du ett lösenord på minst 7 tecken och 
bekräftar detta. 

 
Under steg 2 kommer ditt företags namn upp överst. Om du inte ändrar något här får 
företaget det namn du anger i steg 1 plus elevföretag. Här kan du ändra namnet på ditt 
elevföretag, till exempel kursbeteckning och därefter ditt namn. Markera därefter rutan 
bredvid: Aktivera tjänsten, vid det program du önskar använda. Du kan också välja upp din 
kursansvariga lärare, då får de möjlighet att se ditt företag. Klicka på Spara. 
 
Nu får du ett meddelande, se nedan: Gå till din angivna e-post.  
 
Observera att länken bara är giltig i 15 minuter, så om du inte hunnit gå vidare inom den 
tiden, får du klicka på glömt lösenord. Då skickas det en ny aktiveringslänk. 

 
I din e-post ska du ha fått följande: Meddelande från Visma Spcs 
 

http://www.vismaspcs.se/elevlicens


 
 

 

 
 

I mejlet klicka på länken för att bekräfta din e-postadress.  
Då kommer följande meddelande upp: 
 

 
Klicka på logga in. Nu är du inloggad på min sida. Kontrollera att ditt namn står längst upp till 
höger på min sida och att du ser rätt företagsnamn. Du kan bläddra i rullisten mellan dina 
företag, om du har tillgång till mer än ett. Som lärare ligger även din skola upplagd här, men 
på den ligger det aldrig ett elevföretag. 
 
Titta nu på Internettjänster nere till vänster på sidan. Under Visma eEkonomi klicka på 
länken till tjänsten. 
 
Välj nu: Tomt övningsbolag till vänster. Övningsbolag bygg, till höger, används enbart i de 
fall det står i instruktionen. Det innehåller redan kunder, artiklar och leverantörer.  
Klicka därefter på Starta Visma eEkonomi. 
 
Nästa gång du ska arbeta med eEkonomi, behöver du bara gå till vismaspcs.se och logga in 
på Min sida, högst upp till höger. När du är inne på Min sida, klickar du på länken Till 
tjänsten, längst ned till vänster.  
 


