
Visma.net Expense
Til rejseafregninger og andre udlæg



Tag et billede af 
kvitteringen

Upload billedet Registrer udlæg

Rejseafregninger og udlæg har aldrig været lettere at håndtere. 

Visma.net Expense er en fleksibel, cloud-baseret løsning til effektiv rejseafregning, 
hvor I helt slipper af med papirkvitteringer og komplicerede udlægsskemaer.

Digitaliser jeres rejseafregninger og spar tid og reducér omkostningerne. 

Visma.net Expense

• Minimér tidsrøverne fra dit daglige
arbejde og få en mere effektiv arbejdsdag

• Som medarbejder kan du effektivt
registrere udlæg og rejseafregninger
med få klik.

• Gennem hele processen har du fuldt
overblik over dine rejseafregninger og
udlæg samt status på behandlingen.

• Du får en oversigt over både totalbeløb
for indsendte rejseafregninger og
beløbene for hver enkelt rejseafregning.

• ledere kan godkende, afvise og videresende 
rejseafregninger direkte fra mobilen, tablet 
eller PC.

• Tilpas dit godkendelsesflow - vælg selv hvem 
der skal være godkender ved at sætte 
forhåndsdefinerede regler op.

• Visma.net Expense kan integreres med de 
fleste kreditkort og dine køb på dit firmakort 
figurerer således i Visma.net Expense. Så er 
det bare at sætte den rigtige kvittering ind 
på den rigtige udgift.



Visma.net Expense

Klare fordele 
Med Visma.net Expense bliver din virksomhed 
fri for papirkvitteringer og komplicerede 
udlægsskemaer. 

Visma.net Expense er intuitivt og nemt at 
anvende, og I sparer værdifuld tid og sikrer jer 
korrekt omkostningshåndtering fra start til 
slut med få manuelle input, da processen er 
automatiseret. 

Visma.net Expense kræver ingen 
softwareinstallation, og I betaler kun 
for det antalt af bruger, I har behov for. 

Visma.net Expense er fuldt integreret med 
Visma.net ERP og Visma Business.

Online  Kvitteringsbehandling
Betal dine forretningsrelaterede udgifter og 
tag et billede af din kvittering med App’en 
Visma Attach. 

Din kvittering er nu gemt på din mobil og bli- 
ver automatisk uploaded til Visma.net 
Expense

I Visma.net Expense er din afregning klar til at 
blive behandlet færdig. 

Forbind med dit kreditkort og dine 
transaktioner lagres automatisk i Visma.net 
Expense. 

Kreditkort
Løsningen er integreret med de fleste 
kreditkortleverandører, så alle transaktioner 
automatisk bliver importeret til 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. Dermed slipper du for at bruge 
Google Maps og slå dine satser op for at 
modtage korrekte refusionsbeløb. 

Læs mere på www.visma.dk/software/erp/vismaneterp/expense/ eller 
kontakt os på 70 27 71 78, hvis du vil vide mere

http://www.visma.dk/software/erp/vismaneterp/expense/



