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Visma.net Expense Release Notes version 3.6 
I Visma.net Expense version 3.6 har vi moderniserat gränssnittet för inställningarna i Visma.net 
Expense.  

Inställningar i vårt format Nordic Cool 3 
I samband med releasen av version 3.0 av Expense i Januari 2017 genomförde vi en stor 
förändring av gränssnittet för att lyfta det till en modernare och mer användarvänlig 
upplevelse. Denna design kallar vi Nordic Cool 3. Nu har vi även gjort om de delar av 
systemet där du ändrar inställningarna för Expense så att de också får samma utseende och 
ger en lika bra användarupplevelse som det övriga systemet.  
 
Inställningarna är endast åtkomliga för de användare som har administratörsbehörighet.  

● Menystrukturen har flyttats om lite för att bättre följa det logiska arbetsflödet 
● I listvyer nyttjas en större del av skärmbredden 
● Med hjälp av pop-up-fönster kan du lägga till nya poster eller redigera poster som har 

mer detaljerad information 
● Högst upp i pop-up-fönstret finns pilar för att stega mellan posterna 
● Du kan anpassa vilka kolumner som ska vara synliga 

 
Via följande länk kan du se skillnaderna mellan det gamla och nya gränssnittet genom att 
dra i skiljelinjen i mitten åt höger eller vänster. 
https://www.visma.se/expense-3.6/  

 
I nästa steg kommer vi även att ändra utseendet på rapporter och fortsätta med ytterligare 
design-förbättringar. 

https://www.visma.se/expense-3.6/
https://www.visma.com/expense-3.6/
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Generella förbättringar 
Denna version innehåller även följande förbättringar: 

● Innehållet i e-posten som skickas till den anställde om en reseräkning inte godkänns 
av godkännaren har förbättrats. Det är nu tydligare vart man kan gå för att justera 
reseräkningen och vad man behöver göra för att kunna ändra/skicka om den. 
Tidigare fick en ej godkänd reseräkning status “Avvisad” men den heter nu 
“Tillbakaskickad”  

● Säkerhetsförbättringar med avseende på krav kring GDPR 
● Förbättring i samband med att vissa användare loggas ut oavsiktligt 
● Förbättrad kommunikation med Approval för snabbare svarstider 
● Förbättring kring ett fel som tidigare uppstod om man skrev specialtecken i 

kommentarsfältet i Expense 

 
 
  

 


