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Program / invitasjon

• Ny funksjon som gjør det mulig å legge til vedlegg som gjelder hele 
utlegget/reisen

• Denne funksjonen erstatter «Program for reise, uten utlegg» som 
tidligere ble lastet opp under fanen «Utlegg».

• Med vedlegg som gjelder hele reisen/utlegget menes da program, 
deltakerliste, invitasjon/møteinnkalling og lignende. 

• Denne utløser ikke noe utbetaling og kvitteringer skal derfor IKKE lastes 
opp her, men skal fortsatt lastes opp på under «utlegg».



Kontering og saksgang

• Saksgang (hvem som attesterer og anviser) styres av valgt 
enhet ikke av ansvar

• Tilgjengelige ansvar begrenses av enhet

• Viktig at Enheten endres dersom reisen skal belastes på 
annen kostnadsbærer eller anvises av andre enn leder

• Det er ikke mulig å splitte regningen på flere enheter, kun på 
tilgjengelige tjenester og ansvar



Diett

• Måltid dekket – fremkommer ikke på regning
• Inkludert i overnattingen – frokost og andre måltider som fremkommer på hotell- eller 

konferanseregningen

• Merk at informasjon om overnattingssted nå registreres på diettsiden



Kompensasjonstillegg

• Kompensasjonstillegget utløses automatisk når annet land 
enn Norge velges for reisen

• Dersom kompensasjonstillegget ikke skal utbetales må den 
ansatte bekrefte at kompensasjonstillegget skal trekkes. Dette 
gjøres i kommentarfeltet på Sammendragsiden 

• Det finnes ingen funksjon for trekk i Expense. Attestant må 
sendes melding til PO-senteret slik at importert tillegg blir 
slettet før utbetaling. Husk å oppgi regningsnummer!



Utlegg

• Utlegg merket «Kun for ansatte i TFT», 
«Troms fylkestrafikk - …» og 
«Universitetstannklinikken …» skal 
ikke brukes av andre en ansatte ved 
disse enhetene

• Disse utleggstypene er knyttet til 
spesielle moms regler

• Feil bruk kan korrigeres av attestant



Vedlegg

• Det er nå mulig å laste opp vedlegg på utlegg på Kjørebok og 
Utlegg

• Det er også mulig å knytte flere vedlegg til et utlegg



Attestering og anvisning



Behandle dokument

• Be om gjennomgang – dersom 
attestant er usikker på om 
regningen er rett og ønsker en 
ekstra gjennomgang av andre

• E-post – sendes til utsteder for å få 
utdyping av punkter i regningen

• Legg til vedlegg – laste opp 
uteglemt program



Redigeringsprogram

• Organisasjonsenhet – alle tilgjengelig. NB! 
endringer påvirker saksgang

• Tjeneste og ansvar – begrensinger i forhold til 
lovlige verdier for valgt enhet

• Prosjekt legges inn/korrigeres der det er aktuelt

• Kostnadsfordeling – dersom regningen skal 
belastes flere tjenester, ansvar og/eller 
prosjekter – splitting her gjelde for hele 
regningen



Redigering forts.

• Under Diett og Kjørebok 
er det kun mulig å 
korrigere kontering

• Dersom 
måltidsfradragene er feil 
må regningen returneres 
for korrigering av 
utsteder

******************************

• Under kommentar må 
det beskrives hva 
endringen består av

• Under Utlegg er det mulig å korrigere Utgiftstype, angi 
om utlegget er utenlands samt endre kontering

• Beløp kan ikke korrigeres og er det feil må regningen 
returneres for korrigering av utsteder

• Det er heller ikke mulig å laste opp manglende 
dokumentasjon



Avvis



Arbeidsflyt

• Viser saksgang for en reise samt hvem som har utført eller 
kan utføre en oppgave

• Når en oppgave er utført vil boksen være grønn med en hake 
på den som har utført den



Passord – nytt eller glemt

Det finnes ingen mulighet for systemansvarlig å administrere passord for brukere av Visma.net 
Expense
Har bruker ikke opprettet dette eller har glemt det må funksjonen «glemt passord» i 
påloggingsbildet benyttes



Visma Attach

• App for iPhone, iPad og 
androidtelefoner og nettbrett

• Brukes sammen med 
Visma.net Expense

• Ta bilder av kvitteringer, 
registrer utleggstype og 
kostnad

• Last inn i reiseregning



Last opp fil fra Visma Attach i reiseregning

• Tilgjengelige dokumenter vises

• «Brukte» dokumenter vises i appen, men er ikke tilgjengelig for ny opplasting

• Legge inn bilagstype, dato, beløp og Formål når du tar bilde



Visma Manager

• Med mobilappen kan du:
• Godkjenne eller avvise 

reiseregninger mens du er på 
farten

• Lese dokumenter

• Legge til dine kommentarer

• Få tilgang til Visma.net 
Approval-oppgavene dine hvor 
som helst, når som helst


