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Muligheter med
Visma.net Expense
Navn: Gunnar Glendrange
Tittel: Product Manager
Mail: gunnar.glendrange@visma.com



Agenda 

Vi skal vil gi dere en oppdatering på følgende 
• Nye muligheter
• Smarte rutiner
• Tips & Triks



• Visma.net Expense kom januar 2013
• Over 200.000 brukere bare i Norge
• Godt integrert med mange lønnssystemer

 Visma Lønn
 Visma Mamut
 Huldt & Lillevik
 Visma.net Payroll (del av pakken) 

• Skal gjøre det enkelt å føre (korrekte) reiseregninger - og utleggsrefusjoner
• Skal gjøre det enkelt å være bedriftens ansvarlige 

Visma.net Expense



• Du slipper å punche reiseregninger inn i Visma Lønn
• Du slipper å bruke mye tid på å kontrollere dem

 Løsningen støtter lover og regler, antall diettdøgn, satser, måltidsfradrag 

• Det blir lettere for ansatte å føre reiseregninger (mye tid spart)
• Reiseregninger og utlegg blir papirløst
• Reiseregninger og utlegg godkjennes elektronisk

 Flyten styres automatisk. Vanlig er: først ansattes leder, så lønningskontoret

• Full integrert med Visma Lønn 
• MVA-håndteres automatisk 
• Arkiv. Lett å se tidligere oppgjør, vises på lønnsslippen

Kart-tjeneste integrert, kredittkort-transaksjoner kan integreres 

Visma.net Expense



Kart-integrasjon 



Rask Attach med god tolkning

97% 
korrekt 
tolkning!



50 vedlegg pr reiseregning



• Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense
• Oppsett styrer om alternativet vises for brukerne
• Kostnadene føres på vanlig måte, angi “Betalt av arbeidsgiver”

 

 Kostnader betalt av arbeidsgiver

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Kostnader-betalt-av-arbeidsgiver/ta-p/147315
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 Kostnader betalt av arbeidsgiver



• Ikke fradrag for mva ved utlegg i utlandet 
• Ei heller ved fly ut av landet m.m

 

 MVA / Utlegg i utlandet



• Ikke fradrag for mva ved utlegg i utlandet 
• Ei heller ved fly ut av landet m.m

 

 MVA / Utlegg i utlandet



• Det er mulig å angi ulike former for reisekompensasjon 
 “Ubekvem”
 Godtgjørelse ved overnatting / ekstra arbeidstid
 Kurstillegg 

• Opprett en type (under “utlegg”) og legg satsen på typen
• Knytt typen til aktuell lønnsart

 Normalt med trekk- og avgiftsplikt

        PS! I Expense vil beløpet komme i kolonnen “trekkfritt” uansett, misvisende - med andre ord

 

 

 

 Reisekompensasjon

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Opprette-en-utleggstype-med-fast-sats/ta-p/132128
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 Reisekompensasjon



• Det er mulig å angi ulike former for reisekompensasjon 
 “Ubekvem”
 Godtgjørelse ved overnatting / ekstra arbeidstid
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 Reisekompensasjon



 Kostnadsfordeling



 Trekkfrisats vs Statens reiseregulativ



 Trekkfrisats vs Statens reiseregulativ



 Praktiserer dere ikke nattillegg? 
  Sett “firmasats” til kr 0



 Praktiserer dere ikke nattillegg? 
  Sett “firmasats” til kr 0



 Tips & triks 

• Bruker får ikke sendt reise til godkjenning
• Skyldes normalt manglende oppsett (type mangler henvisning til lønnsart o.l)

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Reiseregningen-kan-ikke-sendes-til-godkjenning-da-innstillinger/ta-p/205412


 Tips & triks 

• Type for “El-bil” anbefales deaktivert, ingen særbehandling i 2019

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/El-bil-2019-Visma-net-Expense/ta-p/193446


 Slette (bilde av) en kvittering



 Utnytt mobilen! 

• Føre reiseregning og utlegg fra mobilen -> sende til godkjenning
 Løsning ved reise etter regning (kvitteringer)
 Bruker fremdeles Visma Attach for å ta bilde av kvitteringene (App’ene vil bli slått sammen) 
 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Sende-reiseregninger-fra-telefon/ta-p/225627
https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Sende-reiseregninger-fra-telefon/ta-p/225627


Ansattgrupper / ulik sats

• Praktiserer dere ulike sats (på enkelte ting) for ansatte?
 F.eks statens sats for noen, trekkfri sats for andre

• Expense har støtte for ulike satser 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Grupper-hvordan-og-hvorfor-kan-noen-ansatte-ha-egne-satser/ta-p/227086


• Kredittkorttransaksjoner i Expense - gratis tjeneste
• Kredittkort via en firmakortavtale (privat- eller firmaansvar) 
• Spesielt fin ved mye utlegg i valuta, slipper kursproblematikk
• Vet at beløp er korrekt (mindre å kontrollere)

• Mange brukere opplever det som en veldig fin “huskeliste” 
• Alle transaksjoner skal føres

 Evt slettes, om privat

• Når en trans er brukt, forsvinner den
• Kvittering må likevel leveres

 

 Kredittkort i Expense

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Kredittkort-integrert-med-Visma-net-Expense/ta-p/26376










 Kjørebok i Expense (GPS) 

• Eksterne kjørebøker er integrert med Expense
• App (eller “boks”) som GPS-registrerer kjøring 

 antal km samt bompenger

• Typisk for dem som kjører ofte
 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Integrerte-GPS-kjorebok-aktorer/ta-p/26374


 Kjørebok i Expense (GPS) 

• Eksterne kjørebøker er integrert med Expense
• App (eller “boks”) som GPS-registrerer kjøring 

 antal km samt bompenger

• Typisk for dem som kjører ofte
 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Integrerte-GPS-kjorebok-aktorer/ta-p/26374


• Formål: utbetale og bokføre reiser og utlegg raskt

• NB! Har dere trekkpliktig diett og/eller kjøring, anbefales utbetaling fra lønn 

 

 Expense -> ERP

Visma.net ERP: Snart i pilot 

Visma Lønn
OnPrem ERP

Visma Lønn
Visma.net ERP

Visma.net Payroll
OnPrem ERP

Visma.net Payroll
Visma.net ERP

Remittering Kan skje direkte fra 
Expense (Autopay)

Kan skje direkte fra 
Expense (Autopay)

Fra Payroll Fra Payroll

Bokføring Direkte (når betalt) Direkte Fra Payroll Direkte

Viderefakturering Ja Ja (Project Accounting) Ja Ja (Project Accounting)



• Du kan viderefakturere reiseregninger, helt eller delvis
• Ved nødvendig oppsett, kan du angi kunde i Expense

 

 Viderefakturere reiseregninger

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-Expense/Du-kan-viderefakturere-en-reiseregning-utlegg/ba-p/135875


Meld inn dine ønsker!

• Meld inn ønsker (produktutvikling) i Community - fanen “Ideer”
 “Like” saker du ønsker utviklet 

https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-net-Expense/idb-p/NO_SW_vismanet_Expense_ideer/tab/most-kudoed


Kontakt oss gjerne:
Du treffer oss på 
epost: kundesenteret@visma.com 
eller tlf: 09101



Bruk Visma Community!
Hold deg oppdatert!


