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Introduktion

Nyheter och Förbättringar innehåller information om nya och förbättrade funktioner, åtgärdade fel och begränsningar i
senaste versionen av Visma.net Expense.

För mer information om nyheter, se vår Nyhetswebb. För status och tillgänglighet, se vår Statuswebb.

Vi rekommenderar att du läser igenom detta dokument så att du vet vad som har ändrats i den här versionen innan du
börjar använda den.

https://www.visma.net/en/Whats-New-Overview/
http://status.visma.net/
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Visma.net Expense 2.0

Ämnen:

• Nyheter
• Förbättringar

Version 2.0 av Visma.net Expense innehåller följande funktioner:

Ny resesida

Stöd för flera resor i samma reseräkning

Stöd för privata resor

Integration med Visma.net HRM

Integration med Huldt & Lillevik Lønn

Förbättrad prestanda
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Nyheter

Den här versionen innehåller följande nyheter:

• Ny resesida
• Stöd för flera resor i samma reseräkning
• Stöd för privata resor

Allmänt

Ny resesida

Den nya resesidan möjliggör en snabbare registrering av resor samt är mer användarvänlig. Genom att dela upp listan
med segment och kalendern i två olika vyer har dessa blivit tydligare. Alla resedetaljer kan läggas till eller redigeras i
det nya fönstret, som samtidigt stöder flera destinationer i en och samma resa.

Flera resor

Det är nu möjligt att lägga till flera resor i en och samma reseräking, detta görs genom att välja datum och destinationen
för resan. Traktamentena beräknas korrekt för varje enskild resa, oavsett hur många som registreras i reseräkningen. Det
går att registrera en resa med flera destinationer, eller flera resor oberoende av varandra. De enskilda resorna får dock
inte överlappa varandra, vilket kontrolleras vid varje registrering av en ny resa.

Privata resor

Nu stöds även registrering av privata resor. Den privata delen av resan kan registreras före tjänsteresan, i mitten av den
eller i slutet, traktamentet beräknas korrekt och ignorerar den privata delen av resan. Till exempel kan du registrera en
privat helg i London efter en tjänsteresa där före en ny tjänsteresa till München på måndag efter helgen.

Förbättringar
Den här versionen innehåller följande förbättringar.

Användarvänlighet och prestanda

• Visma.net Expense har nu utökat stöd för tablets
• Ny huvudmeny som är enhetlig med övriga Visma.net-tjänster
• Förbättrad prestanda
• Syftet för resan visas nu mer enhetligt i reseräkningen
• Problem med felaktigt roterade PDF-bilagor har åtgärdats
• Tabeller under Inställningar har uppdaterats med ett nytt utseende
• Övriga buggar som har åtgärdats

Övriga förbättringar

• Visma.net Expense stöder nu följande kreditkortsutgivare, både privata- som företagskort:
• American Express Card
• Danske Bank Corporate Mastercard
• DNB Corporate Mastercard
• Eika TwoCards
• Nordea FirstCard
• SEB Eurocard & Diners
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Begränsningar och fel

Listan nedan innehåller begränsningar och fel som finns i den här
versionen, dessa kommer att åtgärdas i kommande versioner.

För företag som är integrerade med Enterprise HRM finns följande
begränsningar i den här versionen:

• I urvalslistan för Översiktsrapporten, är kostnadsställena inte filtrerade
utifrån vald organisationsenhet.

För samtliga företag finns följande begränsning i den här versionen:

• Regler för längre resor samt uppehåll i dessa, kan inte hanteras i
beräkningen av traktamente.
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