Visma.net Expense
Ett enklare sätt att hantera
reseräkningar och utlägg

Vad är Visma.net Expense
Snabb och enkel hantering av reseräkningar och utlägg
Visma.net Expense är ett molnbaserat reseräkningsystem för
att hantera alla dina resekostnader och utlägg på en plats. Du
registrerar och sparar dina resekostnader och utgifter enkelt
på din mobil eller dator.

Hur fungerar Visma.net Expense?
Ta bara en bild på kvittot med en app, så läser Visma.net
Expense av korrekt datum, belopp och valuta. Beskriv orsaken
till utlägget och skicka digitalt för godkännande. Kvittensen
sparas elektroniskt i molnet och följer med reseräkningen per
automatik. Din chef kan när som helst godkänna utlägget från
en dator eller i mobilen. Lösningen är alltid uppdaterad och
säkrar att din reseräkning följer gällande lagar och avtal.

Integrerat med kreditkort
Visma.net Expense är integrerat med marknadsledande
kreditkortsleverantörer. Därmed kan du hämta dina
transaktioner direkt in i lösningen. Har du utgifter i utländsk
valuta, blir de automatiskt omvandlade enligt aktuell växelkurs.

Visma.net + Agda PS = sant
Visma.net Expense och Agda PS helintegrerade lösning har många
fördelar:
Automatisk dataöverföring till Agda PS
Automatisk överföring av kreditkortstransaktioner
Utlägg i utländsk valuta omvandlas automatiskt till aktuell växelkurs
Automatisk körjournal genereras med hjälp av GPS-funktion
Kartfunktion för exakt bilersättning
Mobil attesteringspåminnelse till chefer
Alltid uppdaterad enligt gällande regler/avtal
Underlättar administrationen så att anställda/lönekonsulter/chefer
kan fokusera mer på kärnverksamheten
Enkel hantering av utlägg och reseräkningar i mobil eller dator

Automatisk körjournal
Använder du din privata bil i tjänsten får du automatiskt en elektronisk
körjournal, tack vare att Visma.net Expense är integrerat med GPStjänsten Abax, som förutom körsträckan registrerar eventuella vägtullar
och avgifter. Därmed kan du med ett enda klick hämta hem all nödvändig
data direkt till din reseräkning.

Effektivare process mellan anställd och chef
Med appen Visma.net Employee kan medarbetare enkelt registrera
sina utlägg, skicka kvittot direkt för attestering och kontrollera sin
lönespecifikation. Alla klarmarkerade reseräkningar och utlägg skickas
automatiskt till Visma.net Approval, där chefen har god översikt och
flexibilitet att attestera utläggen – när och var det passar.

Visma.net Expense - en Visma lösning
Visma.net Expense är en del av Visma.net-familjen. Visma.
net är ett modernt, öppet och komplett system som
automatiserar manuella processer och hanterar komplexa,
upprepade uppgifter. Lösningen passar företag som önskar
att minska sina kostnader och skapa tillväxt genom att
effektivisera interna rutiner.

Om Visma Enterprise
Visma Enterprise har 50 års erfarenhet av att erbjuda
lösningar som automatiserar verksamhetskritiska
processer. Med kompetens, innovation och pålitlighet
effektiviserar vi svensk offentlig sektor samt stärker
svenska företags och organisationers konkurrenskraft.

