
Sådan bestiller du SenderID i mit.dk og
logo på lønseddel

I har mulighed for helt gratis at få jeres eget SenderID i mit.dk og eget logo på
lønsedlerne. Følg vejledningerne herunder for bestilling. Bestilling af begge dele
kan ske i samme mail.

Bemærk
Hvis vi modtager en e-mail med jeres logo, så anser vi denne e-mail som et
samtykke til, at vi må benytte jeres logo til formålet. Samtykket vil være gældende i
jeres aftaleperiode. Hvis I på et tidspunkt ønsker at trække jeres samtykke tilbage,
bedes I sende os en e-mail med information om dette.

Bestilling sker via mail til: mit.dk@visma.com

Deadline for indsendelse er fredag den 13. maj.

Logo på lønseddel

I lighed med senderID kan I gratis bestille eget logo på
jeres lønsedler. Logoet vil blive placeret i øverste højre
hjørne

Logo til lønseddel skal sendes til mit.dk@visma.com og
overholde følgende specifikationer.

Specifikationer logo lønseddel
● Filtype: .png

● Max. filstørrelse: 40 kb

● Format: max 140 x 400 px (højde x bredde)

● Filnavn:
CVR-nr_kundeforholdsnummer_arbejdsgivernummer_customer.png
(Bemærk - på lønsedlen er det muligt at vælge logo på arbejdsgiverniveau)

● Kan være i både farver og s/h

Indsæt egne oplysninger i teksten markeret med gul.
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VIGTIGT! Logo til Lønseddel har et andet format end logo til SenderID. Hvis I
ønsker begge dele, skal I fremsende to logofiler. Se særskilte specifikation for
logo til SenderID.

Sådan finder du dit kundeforholds- og
arbejdsgivernummer

Arbejdsgivernummer
Gå ind under: Opsætning > Arbejdsgiver > Arbejdsgiver stamopl.

Kundeforholdsnummer:
Gå ind under: Opsætning > kundeforhold > kundeforhold stamoplysninger
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SenderID i mit.dk

SenderID dækker over logo og afsendernavn. Hvis I ikke fremsender materiale
vil det være Vismas logo og navn, der står som afsender af lønsedler.

Logo og afsendernavn vil fremgå i notifikationsmail, indbakke og app.

Vær opmærksom på følgende specifikationer:

Afsendernavn
Der skal fremsendes CVR-nummer og det virksomhedsnavn, som man ønsker
koblet på det pågældende CVR-nummer. Fx:

CVR-nr: 41 01 60 27
Virksomhedsnavn: Visma Enterprise

Specifikationer senderID logo
● Filtype: .png

● Max. filstørrelse: 512kb

● Format: Kvadratisk - min. 200 x 200 px

● Filnavn: CVR-nr_senderid.PNG (Bemærk der
kan kun vælges ét logo pr. CVR-nummer på
SenderID)

● Kan være i både farver og s/h

Indsæt egne oplysninger i teksten markeret med gul
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VIGTIGT! Logo til SenderID har et andet format end logo til lønseddel. Hvis I
ønsker begge dele, skal I fremsende to logofiler. Se særskilte specifikation for
logo til lønseddel.

Har I flere CVR-numre kan der vælges et logo pr. CVR-nummer i SenderID. Der
kan IKKE vælges forskellige logoer under samme CVR-nummer.

Hvis det fremsendte materiale ikke overholder ovenstående
specifikationer, vil det ikke kunne implementeres. I så fald vil I
blive kontaktet på den mail, der er har indsendt materialet, så

I har mulighed for at rette det.
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