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INNLEDNING 

Expense er et nettbasert reiseregningsprogram som er integrert med Enterprise HRM. 

Expense er plattform-uavhengig og fungerer på nettbrett, pc og mac. Det gir deg god oversikt 

over dine sendte og godkjente reiseregninger.  

Det finnes egne hjelpefiler og brukerdokumentasjoner som tar for seg bruken av modulen 

inne i systemet under Hjelp 

 

 

Når du fyller ut en reiseregning, finnes det en hurtigguide.  Se til høyre: 

 

Fra 1.juli 2014 er det ikke behov for papirkopier av kvitteringer så lenge disse er levert 

elektronisk. Tips; sikre deg at du virkelig har kvitteringene elektronisk før de 

makuleres/kastes. 

Kvitteringer/vedlegg skannes/lagres og legges ved/hentes inn i reiseregninga.  

Visma har også en egen app, som heter «Visma Attach» for å ta bilder av kvitteringene, slik 

at de blir tilgjengelig i løsningen. Den er gratis og kan lastes ned fra Appstore eller Google 

Play.  

Logg inn på «Visma Attach» med samme brukernavn og passord som du logger på Expense.  

App’en fungerer også sammen med andre app’er som f.eks «EasyPark». 

Det vi har testa App’en fungerer den veldig godt, og ikke minst enkelt for deg som bruker.  

Husk å lagre vedlegg!  
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PÅLOGGING VISMA.NET EXPENSE 

For å logge seg på Visma.net Expense kan man enten logge seg på via Enterprise WEB eller 

direkte på Visma.net 

Pålogging fra Enterprise WEB 

For å logge på Visma.net Expense fra Enterprise Web uten bruk av brukernavn/passord, går 

du frem som beskrevet under: 

1. Åpne Visma-løsningen 

2. Velg menyvalget Meg selv 

3. Velg menyvalget Reiseregning 

4. Klikk Start Expense     

 

 

 

Direktepålogging Visma.net 

Om du ønsker å benytte Visma.net Expense fra en annen enhet kan du logge direkte på 

Visma.net Expense som beskrevet under: 

1. Logg av på ønsket nettleser 

2. Gå til https://signin.visma.net 

3. Logg på med Brukernavn (e-post adresse) og Passord – opplyst i velkomst-mailen du 

fikk eller du kan trykke «glemt passord» 

  

https://signin.visma.net/
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Glemt passord 

Dersom du ikke husker passordet ditt kan du resette passordet ved å klikke på Glemt passord 

 

 

 

Endre mine opplysninger 

Ved å klikke på ikonet Mine opplysninger kan du endre språk og andre personlige 

opplysninger. Her kan du også endre E-postadresse og passord. 

 

1. Klikk ikonet Mine opplysninger      

2. Gjør ønskede endringer       

3. Klikk Oppdater opplysningene mine        ↓
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Visma.net.Expense Elektronisk hjelp 

I den elektroniske hjelp-funksjonen finner du beskrivelse for all funksjonalitet knyttet til bruk 

av Expense. 

 

 

Når du fyller ut en reiseregning, finnes en hurtigguide til høyre, som vist nedenfor. Denne 

veiledningen gir deg forløpende den hjelpen du trenger for å fylle ut reiseregningen. 

 

Følg steg for steg i løsningen ved å trykke på «Neste».  

Når du har registrert alt på reiseregningen, kan du enten lagre (om du vil/skal skrive mer på 

den senere) eller send til godkjenning for å sende den i saksgang videre til attestasjon før 

utbetaling.  

Minner om at reiseregninger må være anvist innen siste dag i måneden for å komme med til 

utbetaling ved lønn 12./påfølgende måned.   
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Hvordan legge inn flere reiser på samme 

reiseregning? 

 

Legg inn første reise (kan gå direkte på kjørebok hvis det kun er kjøring) og klikk lagre i fliken for 

sammendrag. Etter dette kan du gå ut av programmet. Det er ikke mulig å legge til reiser på ei 

reiseregning som er sendt videre til godkjenning. 

 

 

For å legge inn ny reise på samme reiseregning – klikk på den aktuelle reiseregningen (eks.  test flere 

reiser). Dette må være en reise som ikke er sendt til godkjenning, dvs orange ikon. 
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Fyll ut neste reise og klikk legg til. Reisen vil da komme til syne som en egen linje. 

 

Skal du ha enda flere reiser på reiseregningen – gå til flik for sammendrag og klikk lagre. 
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Utlegg 

Utlegget må registreres på riktig dato, dvs samme dato som reisen det tilhører. Ved flere utlegg må 

det registreres og lastes opp ett ad gangen. 

 

 

Ansatt i flere kommuner/firmaer som benytter Visma Expense 

 

De ansatte skal da kunne velge hvilket selskap de skal registrere regningen i ved å velge selskap oppe 

i høyre hjørne. Der hvor det i bildet står Visma Unique AS er det en meny hvor det kan velges annet 

selskap man er ansatt i. 
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APPROVAL (ATTESTASJON/ANVISNING) 

 

Godkjenning 

Reisen skal gjennom to ledd (attestasjon og anvisning). Reiser må være anvist senest siste virkedag i 

hver måned for å komme med på utlønning den 12. neste måned.  

Mail om oppgaver 

Attesterer/anviser får mail om at det ligger en reiseregning (oppgave) som skal attesteres 

eller anvises. 

 

Gå inn på reiseregningen via startsiden eller følg lenke til Visma.net Approval i mailen. 

Kontroll av reiseregningen 

Mine oppgaver 

Her ligger reiseregninger som skal godkjennes. Du kan velge å klikke på den enkelte reiseregning eller 

«Håndtere alle». 
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Når kontroll er foretatt og du har funnet alt i orden velger du «Godkjenne» og reiseregningen sendes 

til neste steg i saksgangen. 

Ønsker du å returnere den til reiseregningsutsteder velger du «Avvis». Dette kan være om det 

mangler bilag, om det ikke er splitta opp riktig mht mva-koder (f.eks. vil du se at frokost på hotell gir 

annen mva-kode enn resten av regninga), om det mangler tilleggsopplysninger som trengs el.l.  

Du må da legge inn begrunnelse for avvising før den sendes tilbake. 

 

Behandle dokument: 

Videresend – sende reiseregningen for godkjenning til en annen med rolle Approver. 

Gjennomgang – sende reiseregningen til vurdering hos en annen og så få den tilbake for godkjenning. 

E-mail – sende reiseregningen som vedlegg i e-post. 

Legg til vedlegg/Fjern vedlegg – Last opp manglende vedlegg eller fjern vedlegg. 
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Arbeidsflytdetaljer : 

– viser hvor i saksgangen reiseregningen, hvem som har hatt den til behandling og dokumentdata. 

Her kan du også legge inn kommentarer til reiseregningen ved å klikke på «Rediger». 

 

Min historikk 

Aktive prosesser - når du har godkjent en reiseregning vil den ligge under Aktive prosesser. 

Her er det sortering og søkemuligheter i den enkelte kolonne. Klikk på kolonneoverskrift for å sortere 

eller skriv inn søkeord i feltet under kolonneoverskriften.  

 

 

Ferdige prosesser – her ligger alle reiseregninger som er ferdig saksbehandlet hvor du har vært 

involvert i saksgang. Samme sortering- og søkemuligheter som for Aktive prosesser. 

 

Hvis du klikker på «pilknappen» i høyre kolonne kommer du til et nytt bilde som viser 

prosessoversikt. 

Her kan se på reiseregning, skrive ut, se arbeidsflyt, dokumentdata og eventuelle kommentarer. 
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Klikker du på «klokkesymbolet» får du også se arbeidsflytskjemaet.  

 

Visma Mobile Manager (app for attestasjon og 

anvisning) 

 

Visma Mobile Manager er enn app for smarttelefoner som gjør det mulig for godkjennere av 

reiseregninger å se og godkjenne reiseregninger på smartelefoner. Den er gratis og kan lastes ned fra 

Appstore eller Google Play.  

Pålogging i appen skjer med samme brukernavn/passord du benytter for Visma.net.Expense 

(https://signin.visma.net) 


