
Visma.net Expense

Enkel håndtering av 
reiseregning og utlegg

Kvittering

Takk!



Hvordan fungerer 
Visma.net Expense? 

Du tar bilde av kvitteringen. Løsningen tolker 

kvitteringen, og foreslår dato, valuta og beløp. 

Du legger til en beskrivelse og type utlegg 

og sender reiseregningen til godkjenning. 

Kvitteringen lagres elektronisk i skyen og 

følger automatisk med reiseregningen. Leder 

godkjenner reiseregningen enkelt på pc eller 

mobil. 

Løsningen er alltid oppdatert på regler og 

satser, og sikrer at reiseregningen er i tråd 

med gjeldende regelverk. 

Integrasjon med 
kredittkort 

Visma.net Expense har integrasjon med 

kredittkortleverandører. Dermed kan du hente 

transaksjoner direkte inn i løsningen. Hvis du har 

utgifter i utenlandsk valuta, får du alltid  med 

korrekt valutakurs for det aktuelle utlegget, 

og trenger ikke å bruke tid på omregning og 

kontroll. Det er også mulig å koble ditt private 

kredittkort til løsningen.

GPS-sporing

Visma.net Expense har også integrasjon mot 

GPS-løsninger som logger kjørerute, kjørelengde 

og bompengeutgifter. Dermed kan du med et 

enkelt tastetrykk hente kjørte distanse inn i din 

reiseregning med all nødvendig informasjon. 

Spar tid med effektiv 
arbeidsflyt mellom ansatt 
og leder

Alle reiseregninger og utlegg sendes automatisk 

til Visma.net Approval for godkjenning. Ledere 

godkjenner enkelt fra mobil eller pc, og har til 

enhver tid oversikt over alle oppgaver som ligger 

til godkjenning. 

Hva er 
Visma.net Expense
Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring av reiseregninger 
og utlegg. Du fører reiseregninger og utlegg på mobil eller pc.  



Visma.net Expense 
– en helhetlig Visma-løsning

Visma.net Expense er en del av Visma.net-familien. Visma.net er et 

moderne, åpent og komplett ERP-system som automatiserer manuelle 

prosesser og håndterer komplekse, repetitive oppgaver. Løsningen passer 

for større bedrifter som ønsker å redusere kostnader og skape vekst ved 

å effektivisere interne rutiner. Med Visma.net ERP får du et nettbasert 

forretningssystem som dekker din bedrifts behov innenfor finansstyring, 

logistikk, rapportering og analyse samt lønn og HR. 

Fordeler

• Enkel registrering av utlegg og reiseregninger på mobil og pc

• Før utleggsrefusjoner hvor som helst og når som helst fra mobilen

• Ta bilde av kvitteringen, kast papirkvitteringene

• Kredittkort knyttes enkelt til løsningen slik at alle transaksjoner 

 automatisk blir sendt til i Visma.net Expense

• Løsningen sørger for automatisk omregning av utenlandsk valuta 

 med valutakursen for den aktuelle dagen. 

• Kjørerute, kjørelengde og bompasseringer fra 3.part kan sendes 

 automatisk til løsningen 

• Som leder får du automatisk varsel på mobil når du har 

 reiseregninger og utlegg til godkjenning, og kan godkjenne på 1-2-3

• Løsningen støtter gjeldende regelverk og satser, slik at reiseregninger 

alltid blir registrert korrekt

• Gjør at ansatte, lønningsansvarlige og ledere bruker mindre tid på 

 manuelle prosesser 

 for håndtering av reiser og utlegg, og mer tid på det som gir verdi.

Ta bilde

Logg inn



Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, 

innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert 

utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer 

virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 760 000 

nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 

300 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6700 ansatte og 

hadde i 2017 en omsetning på NOK 9 346 mill. 


