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Visma.net Expense
Introduksjon
Visma.net Expense er et webbasert reiseregningsprogram hvor man kan registrere alt av reiser man
foretar seg i jobbsammenheng. Man kan fylle ut reiseregninger når som helst og hvor som helst. Dette
kan gjøres via nettbrett, PC eller smarttelefon, så lenge man er tilknyttet Internet eller mobilnett.
I Visma.net Expense kan man registrere både reiser, utlegg og kjørebok, samt at man kan få GPS
tracking, knytte til kredittkort og ta bilder av kvitteringer. Systemet er alltid tilgjengelig og oppdatert, det
kan integreres med Visma sine lønnssystemer og reiseregningen fylles ut med få tastetrykk.
Dette dokumentet tar for seg hvordan man kommer i gang med tjenesten, dvs. hvilke innstillinger som
må settes opp, tilganger som må gis osv. Den andre delen av dokumentet forteller deg hvordan man
benytter seg av systemet som en ren bruker.
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Kom i gang
Aktivering av kontoen
Visma Mamut AS setter opp lisensen til kundene våre og når dette er gjort vil administrator av Expense
motta en e-post for å opprette en bruker. I denne e-posten må du først trykke på linken i e-posten for å
aktivere kontoen din.

I tillegg mottar hovedbrukeren en e-post som informerer brukeren om at Terms of Acceptance må
godtas ved neste innlogging i systemet. Denne er kun til informasjon for brukeren.

Når brukeren klikker på linken i den første e-posten for å aktivere kontoen, vil man få mulighet til å
registrere et passord til kontoen sin. Her må passordet være på minimum 8 karakterer/tegn, og det
settes ikke noe krav til store/små bokstaver eller tall.
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Førstegangs innlogging
Etter at passordet er angitt vil man bli sendt videre til innloggingssiden til Visma.net. Denne siden bør
lagres som en favoritt i nettleseren slik at man kommer tilbake til innlogging på en enkel måte.
Brukernavnet vil være e-posten som du har fått tilsendt e-poster fra Visma på, samt at passordet vil
være det som nettopp ble satt.

Ved førstegangs pålogging vil brukeren måtte akseptere Terms of Service før man kommer videre i
systemet. Klikk på Terms of Acceptance i menyen til venstre for å se på vilkårene som gjelder for
Visma.net. Deretter må man hake av for «I have read and accept the terms and conditions of Visma»
helt nederst i bilde. Når haken av haket av kan man klikke på Accept og man får en melding man kan
klikke OK på.
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Opprette bedrift
Det neste steget etter at betingelsene er akseptert vil være å opprette selve bedriften. Klikk på Settings
som man finner på toppmenyen, slik at en undermeny dukker opp. Her må man velge Bedrifter i nevnte
undermeny. Dersom man er helt ny kunde i Visma.net vil det ikke være registrert noen bedrifter her og
man må da klikke på knappen Opprett bedrift. Har man benyttet Visma.net tidligere kan det hende at
det ligger en bedrift her fra før og da kan man velge om man bare skal benytte samme bedrift eller
opprette en ny.

I det neste steget må man legge inn informasjon om selve bedriften. Feltene som må fylles ut er Navn,
Land, Organisasjonsnummer, Adresse, Postnummer og By. Når alle disse feltene er fylt ut kan man
klikke på Opprett.
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Etter at bedriften er opprettet må man klikke seg inn på den aktuelle bedriften igjen og aktivere selve
lisensene. Dette gjøres under Settings – Bedrifter, og når man har kommet inn på bedriften må man
aktivere hver enkelt lisenslinje under kolonnen Handlinger. Denne finner man nede til høyre, som vist
på skjermbilde under:

Opprette og gi tilgang til brukere
Når alle lisensene er aktivert kan man klikke på Brukere på undermenyen oppe til venstre i bildet. Klikk
deretter på ønsket bruker for å gi korrekt tilgang.
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Det er også her inne man oppretter flere brukere av Visma.net Expense. Klikk på Ny bruker oppe til
venstre i bildet under Settings – Brukere og legg inn E-post, Fornavn og Etternavn. Klikk deretter på
Neste og en e-post blir sendt til den e-postadressen som nettopp ble registrert. Denne e-posten ser
tilnærmet lik ut som den administrator fikk tilsendt (se lengre opp) og mottaker må også her klikke på en
link for å opprette passord til brukeren sin. Innloggingen for hver enkelt bruker vil da være epostadressen sin og det selvvalgte passordet.
Om noen skulle glemme passord, eller ønsker å bytte dette av ulike årsaker, kan man klikke på Glemt
passord i selve innloggingsbildet. I neste steget må man da registrere e-postadressen din og få tilsendt
en e-post som gjør at man kan registrere nytt passord.
Når man kommer inn på brukeren må man velge hva brukeren skal ha tilgang til. Klikk på Utvid alle, slik
at alle undervalg blir utvidet. Her kan man hake av for de elementene denne brukeren skal ha tilgang til
og er man administrator er det bare å hake av for alt sammen.

Følgende valg vil dukker opp i den utvidete listen:
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PS! Under tilgangsstyringen til brukerne må man IKKE gi noen tilgang til Master Data Management, da
dette medfører at man ikke får mulighet til å logge inn på Visma.net Expense.
OBS! Dette må også utføres på eventuelle andre brukere av systemet også, og da må man være
oppmerksom på om denne brukeren da skal være administrator eller bare vanlig bruker av Expense.
Etter at man har satt de nødvendige tilganger på brukeren sin må man logge seg ut av løsningen slik at
innstillingene trer i kraft. Øverst til høyre finner man en avloggingsknapp som har en rød knapp som
ikon.

PS! Etter at man har aktivert Visma.net Expense vil kan kunne logge seg ut ved å klikke på knappen
øverst til høyre, som vist under:
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Innstillinger for reiseregninger
Etter at man har logget ut kan man bare logge rett inn igjen. Da har aktuell bruker fått en nytt fanekort
på toppen som heter Expense og når man klikker inn på dette fanekortet får man mulighet til å sette
noen standardinnstillinger. Først vil man se hvordan man kan endre arbeidsflyt og alternativer for
registrering av reiseregninger.

Som vi ser av bilde over omhandler dette Kostnadsbærere og bruken av Diettberegning ved reiser.

Ved å ta i bruk Kostnadsbærere kan man føre reiseregninger på ulike avdelinger. I tillegg har man valget
mellom å reise på regning, dvs. at man kun får dekket utleggene man har, eller om man reiser på diett.
Man kan tillate at den ansatte kan velge dette selv, om ønskelig.
Når man har satt opp de nødvendige innstillingene for reiseregninger generelt må man opprette seg selv
som ansatt i systemet. Her må man stå på Expense – Innstillinger i menyvalget på toppen av siden, for
deretter å velge Ansatte i menyen til venstre. Denne listen vil være tom ved første gangs pålogging og
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man får opp et nytt ansattkort ved å klikke på Legg til oppe til venstre i bilde. Etter at alle nødvendige
felter er fylt ut må man klikke på Lagre nede til høyre for å få lagret den ansatte.

Etter at administrator har opprettet sin egen bruker vil brukerprofilen og ansattprofilen bli koblet
sammen. Ved å logge ut og inn av løsningen igjen, vil man være klar for å føre reiseregninger i Visma.net
Expense.
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Bruk av systemet
Innlogging
For å logge seg inn i Visma.net Expense må man gå på nettsiden www.visma.net, for deretter å velge
Logg inn/Sign in oppe til høyre i bilde. Da får man opp følgende innloggingsbilde:

Brukernavnet vil være e-posten som du har fått registrert kontoen din opp mot og passordet er noe som
brukeren selv setter etter å ha mottatt en e-post fra systemet. Skulle man mot formodning ha glemt
passordet sitt kan man klikke på Glemt passordet, slik at man får generert en ny e-post fra løsningen.
Denne e-posten inneholder en link som nullstiller passordet som allerede er registrert, og deretter får
man lagt inn et nytt passord.

Oppstartsbilde
Etter innlogging må man velge Expense fra menyen på toppen av siden. Da blir man møtt med startsiden
til Expense, og herifra kan man registrere ulike elementer:
Reise – Enten en reiseregning med diettgodtgjørelse eller en refusjon av reiseutlegg
Kjørebok – Benyttes om man har kjørt egen bil i jobbsammenheng
Utlegg – Benyttes om det er utlegg som ikke inngår under Reise, dvs. bare en refusjon av
reiseutlegg
Her kan man enten velge å klikke på Reise og deretter kjøre gjennom en veiviser for alle tre delene, eller
man kan kun klikke på f.eks. Utlegg, om man kun skal registrere dette.
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Til høyre i bilde vil man se en kalender som inneholder en oversikt over reise som er foretatt i de
månedene som vises. Under kalenderen vil man se en oppsummering for alle reisene man har tatt med
henholdsvis Diettgodtgjørelse, Kjøregodtgjørelse og Utlegg.

Reise og diett
For å registrere en reise må man klikke på knappen Reise på toppen av siden når man har valgt Expense.
Etter at dette er gjort er det et par felter som man må fylle ut, og disse er Beskrivelse og
Formål/arrangement. Beskrivelsen som man legger inn her vil komme med på lønnsslippen om man
benytter et Visma- eller Mamut-system til lønnskjøring. Videre velger man under Reisetype om man
reiser på diett eller på regning. Reiser man på diett vil diverse diettsatser legges til grunn når det
kommer til beregningen av reiseregningen, men om man reiser på regning får man dekket alle utgiftene
sine på reisen.
Videre må man legge inn tidsperioden for reisen ved å klikke på startdatoen i første omgang. Når
startdato er valgt må man velge klokkeslettet for når reisen startet og klikker OK. Deretter velger man
sluttdato for reisen og velger klokkeslett når den ble avsluttet. Disse valgene danner grunnlaget for
beregningen av diett for reisen.
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Når reisen er lagt inn vil knappen Diett bli aktiv på toppen. Da vil man også se en foreløpig beregning av
diettgodtgjørelsen til høyre i bildet. Merk at denne kan endre seg når man gjør eventuelle justeringer på
reisen sin. Når man da velger Neste nede til høyre i bilde vil man komme videre til oversikt over dietten.
Her vil man få en oversikt over hva slags måltidsdekning man har når det kommer til frokost, lunsj og
middag, samt overnattingstype og nattillegg. Alle eventuelle endringer her påvirker diettkostnaden i
høyre billedkant.
Legg merke til man kan nede til venstre i bilde velge en knapp som heter Kostnadsfordeling. Her kan
man fordele kostnadene på reisen på de ulike avdelingen man har definer i Visma.net Expense. Disse
fordeles med en prosentvis andel pr avdeling.
Når man har lagt inn spesifikasjonen på alle elementene i dette bilde, klikker man bare på Neste nede til
høyre i bilde.
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Kjørebok
Under Kjørebok legger man inn alle utgifter man skal ha dekket dersom man benytter seg av bil i
jobbsammenheng. Først må man velge Dato for når reisen og deretter velge hva slags Type kjøretøy
som reisen har foregått med. Kjørelengde legges inn i antall kilometer, før man også må legge inn
Reiserute, dvs. hvor man har kjørt fra og til. Formål/arrangement er arvet fra Reise-bilde, dvs. at om
man har klikket seg rett inn på Kjørebok må man legge inn dette også. Om man har med seg en eller
flere passasjerer skal man ha tillegg for dette også, og da kan man legge dette inn oppe til høyre under
Passasjer.
Etter at alle de nødvendige feltene er fylt ut kan man klikke på Legg til nede til venstre for å få denne
kjøreturen i listen under. Dersom man skal registrere flere kjøreturer i forbindelse med møtet eller
oppdraget er det bare å fylle ut feltene igjen og klikke på Legg til på nytt. Da legger den neste kjøreturen
seg som en ny linje i listen under.
Skulle det være noe behov for å redigere på en allerede registrert linje, evt. slette en linje, har man to
ikoner for dette helt til høyre på linjen hvor reisen er registrert. Når alt er ferdig registrert angående
kjøringen kan man klikke på Neste helt nede til høyre i bilde.
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OBS! Visma.net Expense kan integreres med ulike aktører som tracker kjøringen via GPS. Dette kan
enten skje ved hjelp av en applikasjon på smarttelefonen din, eller via en boks du legger i bilen.
Sistnevnte alternativ er først og fremst for dem som kjører ofte i tjenestereisene sine.
Ved bruk av en slik integrasjon vil kjøreturene til brukeren komme automatisk opp i en liste når man
kommer inn på Kjøreboken, og man slipper å registrere dem manuelt. Flere aktører har også kontroll på
bompengene som skal inn ut i fra kjøreruten som er registrert.

Utlegg
Det neste steget man kommer til vil være Utlegg og her kan man registrere alle utlegg man har hatt på
reisen. Under Type utlegg har man mange ulike valg som man kan velge mellom og under dette feltet
må man hake av om dette har vært et utenlandsk utlegg. Eksempler på utlegg man kan ha er
Avis/tidsskrift, Bredbånd, Bompenger, Drosje, Fly, Parkering, Tog osv. Videre legger man inn både Dato,
Valuta, Beløp og Formål. Under Formål arves innholdet fra første side av registrering av reisen, hvor
man velger Formål/arrangement.
Når utlegget er ferdig registrert klikker man på Legg til nede til venstre og utlegget legger seg som en
egen linje i bunnen av bilde. På samme måte som under Kjørebok kan man her registrere flere utlegg
etter at den forrige var lagt til, samt at man kan enten Redigere eller Slette et utlegg ved å benytte
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knappene helt til høyre på utleggslinjen. Når alle utleggene til denne aktuelle reisen er registrert klikker
man bare på Neste, nederst til høyre i bildet.

OBS! Dersom man har integrert kredittkortet sitt opp mot Expense vil man få en knapp som heter
Kredittkorttransaksjon tilgjengelig i bilde over. Denne vil ligge helt øverst til høyre og inneholder alle
transaksjoner på kredittkortet som ikke er koblet opp mot en reiseregning allerede. Her må man bare
klikke på Lagre for hver transaksjon som skal være med på denne reiseregningen, og man kan evt. endre
eller slette transaksjoner herifra også.
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Visma Attach
Ved registrering av Utlegg i Expense har man også mulighet til å koble utleggene opp mot Vedlegg. For å
gjøre dette må man benytte seg av en applikasjon på smarttelefonen, hvor man kan ta bilde av
kvitteringen og overføre den til Expense. Etter at man har lastet ned applikasjonen, og logget seg inn
med e-post og passord, er det bare å ta bilde av aktuell kvittering. Deretter kan man registrere et Notat
til bilde, for så å sende denne til Visma.net Expense.
Etter at bilde er sendt over kan man klikke på knappen Vedlegg etter at man har registrert påkrevd
informasjon om utlegget, men før man klikker på Legg til. Når man klikker på Vedlegg får man opp et
nytt felt med tre hovedvalg:
Fil – Koble utlegget mot en fil fra PC’en din
Visma Attach – Koble utlegget mot et bilde fra applikasjonen fra smarttelefonen din
Dropbox – Koble utlegget mot en fil som ligger i Dropbox-kontoen på PC’en din

Ved å velge Visma Attach i menyen på toppen, vil man få opp alle bildene som er tilgjengelige fra
applikasjonen til pålogget bruker. Når man markerer er bilde som ligger tilgjengelig her inne, vil man få
opp fire aktive valg nederst i bilde:
Slett valgte – Sletter aktuelt bilde fra Visma Attach
Forhåndsvis – Man får se en forhåndsvisning av bilde for å se om kvaliteten er god nok
Vedlegg – Koble bilde opp mot aktuelt Utlegg
Når bilde er vedlagt vil det komme et ikon under feltet Formål, med link til aktuelt vedlegg. Dette kan
man også fjerne fra utlegget om man skulle ha koblet feil vedlegg mot feil utlegg.
Etter at man er ferdig med å legge inn alle utleggene og eventuelle vedlegg, kan man klikke på Neste
nede til høyre, for å komme videre i veiviseren.
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Overnatting
Dersom man under Reise har sagt at man har overnattet i løpet av reisen sin, må man under
Overnatting definere adressen for hvor man har overnattet. Klikk på knappen Legg til
overnattingsinformasjon og fyll ut feltene som er påkrevd. Her må man legge inn Navn på
overnattingsstedet, Adresse og en Til-dato. Om man legger inn en annen Til-dato enn det som står i
selve reisen vil man kunne legge inn flere overnattingssteder. Om man har reist fra f.eks. 3.september til
5 september, men man har bodd på to ulike hotell, så må man legge inn Til-dato til å være 4.september.
Da får man mulighet til å legge inn et nytt overnattingssted og dermed kan man registrere det
overnattingsstedet man hadde mellom 4.september og 5.september.

Sammendrag
Etter at man klikker Neste under Overnatting, eller under Utlegg om man ikke har overnattet noe, vil
man komme til Sammendraget. Her vil man se hvor mye man evt. har i Diettgodtgjørelse,
Kjøregodtgjørelse og Utlegg, samt en oversikt som viser hva man får Totalt.
Her vil man kunne slette reiseregningen ved bruk av sletteknappen som ligger helt nederst til venstre i
bilde. I tillegg kan man velge å gå tilbake til Forrige bilde for å gjøre endringer eller å Lagre det man har
gjort. Når man føler at hele reiseregningen er komplett kan man klikke på Send til godkjenning, som
ligger helt nede til høyre i bilde. Dersom man har satt opp en godkjenningsflyt i Approval vil aktuell
person få tilsendt reiseregningen din og dermed kan de se over og godkjenne den.
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Når reiseregningen er sendt til godkjenning kommer man tilbake til oversiktsbilde, hvor man kan se alle
reiser man har lagt inn i Visma.net Expense. Oppe til høyre har man to nedtrekklister for Status og Tid,
hvor man kan gjøre utvalg for reiseregningene man skal se i listen. I tillegg kan man klikke på PDF-ikonet
for å laste ned en PDF av reiseregningen din, og denne kan man etterpå skrive ut eller sende på e-post.
Til høyre i bilde vil man se en kalender som viser når man har vært på reise og under ligger en total
oppsummering av reisene som ligger i utvalget i listen.
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Visma.net Expense og Mamut Lønn
Dersom man benytter seg av både Visma.net Expense og Mamut Lønn kan man overføre reisene direkte
inn i lønnssystemet og kjøre dette via lønnsmodulen. For å benytte seg av integrasjonen mellom
Expense og Mamut er man nødt til å ha to brukere i Expense. Dette vil også gjelde for brukere som
registrerer sine egne reiseregninger. Her må man registrere to e-postadresser mot to brukere, hvor den
ene brukeren må være ulik fra den som man registrerer reiseregninger med. Den e-postadressen man
registrerer reiseregninger med må være den adressen som er knyttet til ansattkortet i Mamut. Årsaken
til dette er at reiseregninger som skal overføres til Mamut må være godkjente, og man kan ikke
godkjenne sine egne reiseregninger.

Etablering mellom Mamut og Expense
Det første man må gjøre er å opprette en Integrasjonsbruker i Visma.net Expense. For å gjøre dette må
man gå på Expense – Innstillinger – Integrasjonsbruker. Her må man legge inn ønsket passord til
Integrasjonsbrukeren sin, for deretter å bekrefte den. Når dette er lagt inn kan man klikke på knappen
Generer integrasjonsbruker, som ligger nede til høyre. Da vil det komme opp en adresse til
integrasjonsbrukeren, som må kopieres og tas med inn i Mamut.

Etter at man har fått Integrasjonsbrukeren kan man åpne Mamut og velge Lønn og Personal i menyen
til venstre. Deretter må man klikke på knappen Visma.net Expense, som ligger i flytdiagrammet, slik at
man får etablert en kobling mellom Mamut og Expense. Her er det viktig å passe på at
Organisasjonsnummeret er det samme i Expense og i Mamut. I Mamut sjekker man dette under Vis –
Innstillinger – Firma – Økonomi, land, mens i Expense sjekker man dette under Settings – Bedrifter.
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Legg inn Integrasjonsbruker og Passord som du har lagt inn i Visma.net Expense og trykk Verifiser. Om
alle innstillinger er korrekte får man opp en melding som sier at forbindelsen er etablert.

Etter at etableringen er gjort får man mulighet til å klikke Neste og her kan man eksportere Prosjekt,
Avdeling og Lønnsart fra Mamut til Expense. Merk av det som skal eksporteres og klikk på Eksporter til
Visma.net Expense.

Klikk deretter på Neste og etableringen mellom Mamut og Expense skal nå være i boks.
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Innstillinger på ansattkortet i Mamut
Det neste steget vil være å sette opp innstillinger på den eller de aktuelle ansatte. Gå på Vis – Lønn –
Personalregister og søk opp aktuell ansatt. Dersom man vil at brukeren skal opprettes i Expense
automatisk kan man hake av for Visma.net Expense-bruk. I tillegg er det to andre innstilinger som må
være lik i Mamut og Expense, og dette er Ansatt ID, som ligger oppe til venstre i bilde, samt epostadressen til den ansatte, som ligger under fanekortet Personal og knappen Kontaktinformasjon.

Tilknytning av typer utlegg mot lønnsarter
Alle utleggstypene i Expense må knyttes mot lønnsarter i Mamut for at de automatisk skal kunne
overføres mellom systemene. Alle typene utlegg finner man under Expense – Innstillinger – Typer og når
man markerer en type utlegg kan man klikke på fanekortet Lønnsarter. Her gjør man koblingen mellom
lønnsarter i Mamut og aktuelt Utlegg i Expense.

Dersom det er utleggstyper man ikke ønsker å benytte kan man fjerne haken for Aktiv under fanekortet
Typer og beløp, som ligger to hakk til venstre for Lønnsarter. For typer innen Kjøring og Diett angir man

Visma.net Expense

23

Visma.net Expense
en lønnsart for trekkfritt beløp og en for trekkpliktig beløp. For alle øvrige utlegg angir man en lønnsart
fra Mamut på de utleggene man ønsker å benytte. Hvis en bruker legger inn et utlegg fra utlandet må
man ha en egen konto uten fradrag for MVA.
Viktig: Påse at det er riktig MVA-kode på hovedbokskontoene, slik at du fører riktig fradrag for MVA.
Dette sjekkes under Vis – Regnskap – Kontoplan og må gjøres for alle konti som er i bruk.

Lønnsarter i Mamut
Under følger de lønnsarter som ligger i Mamut pr i dag, samt hvilken kobling de har mot kontoene i
regnskapet:

Den neste oversikten viser de lønnsartene som man må opprette i Mamut, om man ikke har gjort dette
tidligere og hva slags utleggstyper man benytter dem mot. Opprettelsen av lønnsarter i Mamut må skje
under Vis – Lønn – Lønnsarter. Pass på at man kobler hver enkelt lønnsart mot ønskede kostnadskonto
og balansekonto under opprettelsen.
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Under har vi opprettet en lønnsart som et eksempel, og her har vi tatt for oss en lønnsart for utlegg
kontor/rekvisita. Alle lønnsarter for utlegg skal ha samme innstilling som den under, bortsett fra
kostandskontoen. Her må man legge inn den ønskede kontoen som fra kontoplanen som man ønsker at
beløpet skal blir ført mot i hovedboken.

Visma.net Expense

25

Visma.net Expense

Legg merke til at denne lønnsarten kun er haket av for Utbetalt lønn, da dette kun er et utlegg som den
ansatte skal ha utbetalt i sin helhet.

Overføring mellom Mamut og Visma.net Expense
Når man oppretter nye prosjekt, avdelinger og lønnsarter i Mamut må man passe på å eksportere denne
informasjonen til Expense. Dette gjøres ved å gå på Lønn & Personal i menyen til venstre og deretter
velge knappen Visma.net Expense. Her må man hake av hva som skal eksporteres og klikke på Eksporter
til Visma.net Expense.
I tillegg er det her inne man importerer informasjon fra Expense og inn i Lønnsregistreringen i Mamut.
Hak av for Reise/Utlegg og legg inn et datointervall. Klikk deretter på Importer fra Visma.net Expense og
eventuell kjøring/utlegg legges rett inn i lønnsregistreringen på hver enkelt ansatt. Deretter må man
kjøre lønn via Lønnsavregning, slik at det havner både i lønnsmodulen og evt. i regnskapsmodulen.
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Bistand til Visma.net Expense
Man har en del hjelpemidler man kan benytte seg av i forbindelse med Visma.net Expense. Under følger
en liten oversikt over de hjelpemidlene som er tilgjengelig pr i dag:
Hurtigguide – Når man har startet på registrering av en reise, vil man ha en hurtigguide
tilgjengelig helt til høyre på skjermen.
Hjelpefil – I menyen under Expense har man et valg som heter Hjelp. Her finner man hjelpefilen
til Visma.net Expense, og her kan man søke etter nøkkelord, om ønskelig.
Support – Supportavdelingen til Visma.net Expense kan nås på tlf 21 49 00 00 eller via e-post til
netsupport@visma.com.
Konsulent – Dersom man har behov for konsulent, enten i form av oppsett av løsningen eller
opplæring i Visma.net Expense eller Mamut Lønn, tilbyr Visma Mamut AS dette. Da kan man
kontakte Visma Mamut Consultant & Accounting Offices på e-post mamutacademy@visma.com.
Approval – For å sette opp flyt for godkjenning av reiser må man benytte Visma.net Approval til
dette. Opplæring rundt dette kan man få av videoen i følgende link:
http://youtu.be/AZUp1lZoMbA
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