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Tag et billede af 
kvitteringen

Upload billedet Registrer 
udlægget

Visma.net Expense er en fleksibel, cloudbaseret løsning til effektiv 
rejseafregning. Spar tid, reducér dine omkostninger og slip for 
krøllede kvitteringer ved at digitalisere din rejseafregning

Visma.net Expense
Rejseafregning 1-2-3

• Løsningen er integreret med Visma Løn

• Altid opdateret i henhold til love, regler og 
gældende satser

For medarbejderne
Minimér tidsrøverne fra dit daglige arbejde, og 
få en mere effektiv arbejdsdag

Som ansat kan du effektivt registrere udlæg og 
rejseafregninger på få klik. 
Gennem hele processen har du fuldt overblik 
over dine rejseafregninger og udlæg samt sta-
tus på behandlingen hele processen igennem. 
Du får en oversigt over både totalbeløb for ind-
sendte rejseafregninger og beløbene for hver 
enkelt rejseafregning

Registrering af rejseafregning har aldrig 
været enklere
• Registrering via nettet og mobilen

• Integreret med dit kreditkort

• Integreret med eksterne leverandører

For managere
Få et samlet overblik, og godkend dokumenter, 
mens du er på farten

Med Visma.net Expense kan du godkende rej-
seafregninger når som og hvor som helst med 
appen Visma Manager - en app, der forenkler 
din behandling og administration, herunder 
godkendelse, udgiftsrefusion og fakturahånd-
tering
Alle rejseafregninger sendes automatisk til 
Visma.net Approval til godkendelse. De digitale 
kvitteringer er synlige i løsningen, så godken-
delsesprocessen bliver så effektiv som muligt.

Med digital godkendelse sparer du tid: 

• Fleksibilitet - managers kan godkende, afvise 
og videresender direkte fra mobilen eller fra 
PC 

• Tilpas dit godkendelses-flow - Vælg selv, 
hvem der skal godkende hvad ved at sætte 
forhåndsdefinerede regler op



Visma.net Expense
Rejseafregning 1-2-3

Visma.net Expense
Med Visma.net Expense bliver din virksomhed 
for papirkvitteringer og komplicerede 
udlægsskemaer. Du kan nu håndtere udgifter 
hvor som helst og når som helst

Et hurtigt, nemt og præcist layout betyder, at 
din virksomhed sparer værdifuld tid og sikrer 
korrekt omkostningshåndtering fra start til 
slut. Alt hvad du har brug for er adgang til 
internettet, og alle relevante data sendes 
automatisk til lønsystemet.

Med Visma.net Expense er der færre manuelle 
input, og du behøver ikke at kontrollere regler 
og priser, da disse automatisk opdateres som 
de ændres.

Visma.net Expense kræver ingen 
softwareinstallation, og du betaler kun 
for antallet af brugere du har behov for. 
Løsningen er fuldt integreret med Visma Løn, 
og det eneste du skal gøre, er at oprette de 
udlægstyper, du ønsker at anvende.

Visma.net Expense bidrager til effektive 
arbejdsgange for både ansatte og ledere!

Mobil
Alt hvad du har behov for er at tage et billede 
af kvitteringen med appen Visma Employee, 
og kvitteringen ligger tilgængelig i Visma.net 
Expense. Og udlæg føres direkte i appen og 
sendes til godkendelse!

Kreditkort
Løsningen er også integreret med de fleste 
kreditkortleverandører som din virksomhed har 
aftaler med, så alle transaktioner automatisk 
bliver importeret ind i Visma.net Expense. Hvis 
du har udgifter i udenlandsk valuta omregner 
løsningen automatisk beløbet med den korrekte 
valutakurs for den aktuelle dag.

Elektronisk kørebog
Visma.net Expense har integration med 
flere eksterne leverandører af elektroniske 
kørebøger, der automatisk logger kørte 
kilometer og evt. broafgifter.
Dermed slipper du for at bruge Google Maps 
og slå dine satser op for at modtage korrekte 
refusionsbeløb. Dette registreres automatisk.

Økonomisystem
Løsningen kan bruges uafhængigt af eller 
sammen med Visma Løn.

Plug-and-play-integrationen med Visma Løn 
sørger for hurtig tilbagebetaling til alle dine 
ansatte.

Kontakt vores konsulenter på 72 27 90 18, hvis I ønsker at høre 
mere om jeres muligheder med Visma.


