
VISMA EXPENSE  

Vi har laga ei lita og kortfatta brukarhandbok, men vi gjer merksam på knappane hurtigguide på 
høgre side. Dette vil og vere til hjelp dersom du står fast. Viss ikkje – så ring etter hjelp 

Dette er epost som kjem frå Visma etter at du er lagt inn som brukar av Expense.  Når du mottek 
denne eposten er du klar til å nytte reiserekningssystemet. 

 

Når du trykker på klikk her – så får du dette bildet på epost……….. 

 

No kan du logge deg inn i bildet som kjem opp… - det er lurt å lage nytt passord, rettleiinga under 
fortel deg korleis. 



 

Visma Connect - Ny innlogging til visma.net 

Problem 



Løsning VISMA CONNECT 
Vismas nye og bedre innloggingsside! 

NB: Dette gjelder i utgangspunktet kun de brukerne som logger seg inn direkte via nettsiden og ikke de 
brukerne som logger inn via Meg selv/Reiseregning/Start Expense. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen i Visma.net! Iløpet av de siste månedene har 
Visma.net endret design for en enda raskere og bedre brukeropplevelse. 

Vi har nå oppdatert innloggingssiden. Dette gjelder ikke selve bare innloggingsruten, men også hvordan du 
logger deg på dine Visma tjenester. Fra nå av vil du kunne logge inn på alle dine Visma tjenester fra ett 
sted. 

Selv om designet på siden har endret seg litt fungerer siden fortsatt på samme måte som tidligere. 
  
Her er det du trenger å vite: 

Logg inn med den samme informasjonen som brukt tidligere, som for eksempel brukernavn og 
passord. 
Vi kommer til å oppfordre alle våre kunder til å endre passord i henhold til nye sikkerhetskrav 

første gang du logger inn via den nye siden. Vær oppmerksom på de nye og strengere passord kriteria 
forutsetter minimum 8 tegn, (14 for administrator) og en kombinasjon av store og små bokstaver, tall 
og spesialtegn. 

 

Du er nå klar til å ta i bruk dine Visma tjenester. 



 
 

 

 

De brukerne som nå endrer sitt passord må også bruke det nye passordet for innlogging til appene Visma 
Attach, Visma Manager og Visma Employee. 

Last opp fil   

 

Du kjem så inn i expense og oversiktsbildet ser slik ut……….. 



 

 

 

Du startar på reise -  og får opp kalenderen. NB!! Hugs beskrivelse – kva/kven gjeld dette. Her vel du 
dato og får opp eit eige bilete 

Reisedato og tid må fyllast ut – føremål er obligatorisk – du kjem ikkje vidare utan………. Diett skal stå. 
Då reknar systemet automatisk diett på reise 



 

 

Diett – fyll inn dersom det er måltid med i turen…. Her skriv du og inn dersom du har hatt 
overnatting.  Trykk lagre før du går vidare 



 

NB!!  Køyrebok:  Denne er viktig. Her ligg alle godtgjersler i høve fritidssats og honorar for leiar og 
medlem i tillegg til bil og båt…  Legg merke til at frå 01.01.2016 er bilgodtgjersla skattepliktig med 
0,30 øre av satsen på 4,10…… velg den rette og trykk legg til… 



 

Så kjem legitimert/dokumenterte utgifter. Dei ligg under utlegg. Det gjer og tapt arbeidsforteneste.. 
som medlem i prøvenemnd skal du nytte prøvenemnd tapt arb.forteneste 



 

 

Dersom du har utlegg kan du no scanne dei rett inn i systemet t.d. via telefonen din. Last ned ………, 
ta bilete av billettar m.m og send vidare. Dette kjem då rett inn i systemet og du slepp å ettersende 
desse.  

Då ser biletet slik ut – legg merke til knappen der det står Vedlegg – denne nyttar du dersom du skal 
hente inn vedlegg… trykk deretter legg til.. 



 

 

 

Visma reiserekning på mobil 

25.01.2016  
  AD\mathel  

Du kan nytte Visma-applikasjon på mobiltelefonen for enkelt å legge kvitteringar ved 
reiserekninga i det nye systemet.  

Det nye reiserekningssystemet Visma.net Expense kom på plass tidlegare i år. Visma-appen 
på mobiltelefonen gjer det enda enklare å registrere reiserekningar.   

Last ned appen «Visma attach» på telefonen og logg inn på vanleg måte. Her kan du ta bilete av 
kvittering og liknande og trykke send. Biletet går då rett til Visma reiserekning. Når du skriv 
reiserekning i Visma på vanleg måte, kan det leggast til eit vedlegg. Trykk på «Vedlegg», velg 
«Visma Attach», og så ligg biletet klar til å leggast ved.  

Dette er oversiktsbiletet du får opp til slutt. Her kan du velgje å sende rekninga til godkjenning og du 
kan og slette ho dersom du vil det… 

http://intranett.sfj.intern/fylkeskommunen/aktuelt/Sider/Nytt.aspx


 

 

Lukke til! 

 

 


	Visma reiserekning på mobil

