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Fördelar med Travel & Expenses

• Automatiska förslag till utlägg 
baserat på kvitton.

• Validering av alla registreringar 
hjälper anställda och chefer att 
följa lagstiftningen och företagets 
egna policyer.

• Automatisk uppdatering av taxor 
och regler för de statliga resedi- 
rektiven.

• Matchande kvitton för 
kreditkortstransaktioner – och 
stöd för Eurocards smarta kvitton 
™

• Beräkning av milersättning med 
direkt hänvisning till Goolge 
Maps ™

• Komplett reseräkning på mobilen 
- inkl. utlägg, traktamenten och 
kostnadsfördelning.

• Kostnadshantering på projekt, 
kostnadsställen och konton som 
är anpassade till företagens 
behov

• Snabb översikt över avvikelser 
och nyckeltal genom rollbaserad 
dashboard och kraftfulla 
analysverktyg

• Standardintegrationer mot de 
flesta löne- och

ekonomiska system
• Stöder många länder, språk och 

föreskrifter i samma lösning.

Slipp frustrationerna 
med reseräkningarna

Unit4 Travel & Expenses guidar medarbetarna 
genom komplicerade lagar och regelverk, och 
använder maskininlärningsteknik för att minimera 
manuell registrering – så att de anställda kan lägga 
sin tid på mer produktiva uppgifter. 

Registrering av reseräkningar och utlägg är ofta förknippat 
med frustration för de anställda. Manuell registrering är ofta 
besvärlig och de anställda får ingen hjälp av systemen med att 
registrera korrekt i förhållande till komplicerade traktamente- 
och skatteregler eller företagets egna riktlinjer. När anställda 
behöver hjälp att göra det rätt, går det åt mycket tid både för 
dem som reser och de som arbetar med löner och ekonomi, 
eller ännu värre - de lämnar in räkningar med fel som inte 
upptäcks förrän efter att räkningarna betalats ut. Det kostar 
mycket tid och pengar.
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Låt systemet göra jobbet
Unit4 T&E använder avancerad maskininlärningsteknik 
för att skapa föreslag till registreringar baserat på 
utläggskvitton som användare laddar upp från sin mobil 
eller skickar via e- post – och validering mot statens 
regelverk för resor och företagets egna riktlinjer sker 
redan vid registreringen – så att registreringarna blir 
korrekta varje gång.

Grunden för milersättning beräknas enkelt med direkt 
hänvisning till Google Maps™. Om du betalar dina utlägg 
med ett kreditkort som är kopplat till ett företagsavtal 
kommer dina kreditkortstransaktioner automatiskt in i 
lösningen och matchas mot kvitton som redan har laddats 
upp.

Allt på mobilen
Hela reseräkningen inklusive traktamenten, 
utlägg, milersättning och kostnadsbelastningar vid 
kostnadsställen, projekt mm. genomförs och skickas 
in från din mobil – något som i praktiken gör att 
reseräkningen redan är ifylld när du kommer hem från 
resan.

Anpassat till dina behov
Unit4 Travel & Expenses är ett flexibelt system som 

Vi verkligen gillar att vi kan ta en bild av kvittot med mobilen, och att 
det skickas rakt in i rese- eller utläggsräkningen du håller på med. 

Det är en smart programvara som tolkar kvitton veldig godt”

Cathrine Bø  
Lönerådgivare Stavangers kommun

enkelt konfigureras till att passa dina behov. Alla typer 
av resor och utgifter kan behandlas i ett och samma 
system. Förutom att konfigureres til å passe dine behov. 
reseräkning efter räkning, av regeringens eller företagets 
egna direktiv, separata formulär och kostnadsslag kan 
definieras med egna bearbetningsregler för återbetalning 
av alla typer av utlägg och betalning av ersättningar.

Fr.v. Terese Ramsland, Cathrine Bø och Olena Keretsmann arbetar alla i 
Stavangers kommun, som använder Unit4 T&E.

Tid är pengar
Det kan finnas stora belopp att spara på en mer effektiv process för 
reseräkningar och utlägg. Undersökningar från de nordiska länderna 
visar att det skiljer hela 47 minuter mellan de mest och minst effektiva 
företagen på hur mycket tid de lägger ner på att registrera och behandla 
varje reseräkning. Om ett företag till exempel har 10 000 reseräkningar 
per år, uppgår denna skillnad till så mycket som 2 750 000 NOK per år 
om du använder en lönekostnad på 350 NOK per timme.
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Registrering vid kostnadsställen, 
projekt eller andra kostnadsbärare 
på räkningen eller detaljnivå ställs 
enkelt in för att möta behoven i ditt 
företag. Unit4 Travel & Expenses 
levereras också med ett flexibelt 
arbetsflöde för attestering, insamling, 
godkännande och rapportering som 
ger ditt företag översikt och kontroll 
över alla resor och utlägg.

Travel & Expenses kan integreras 
fullt ut mot alla löne- och 
ekonomisystem så att fasta data, 
till exempel anställda och projekt, 
endast registreras en gång, och 
godkända överföringar och utlägg 
överförs automatiskt till betalning, 
rapportering, kostnadsredovisning 
och fakturaunderlag i ditt löne- och 
ekonomisystem.

Har du användare 
som inte är anställda i 
verksamheten?
Det kan vara politiker, 
förtroendevalda, frilansare eller 
andra inhyrda personer som inte har 
tillgång till affärssystemer. Med Unit4 
Travel & Expenses

 

får du en unik lösning där dessa 
användare själva hanterar sitt eget 
konto - och får tillgång till sina egna 
formulär för återbetalning av utlägg 
eller annan ersättning. 

Allt som en tjänst
Unit4 T&E-programvara levereras 
naturligtvis som en molntjänst så att 
din verksamhet inte behöver oroa sig 
för service och programunderhåll, 
men på Unit4 innebär Software as

“Genom att implementera Unit4 Travel & Expenses har vi sett en 
omedelbar minskning av tidsförbrukning på bearbetningen av 

reseräkningar, och återkopplingen om användarvänlighet från våra 
medarbetare är god.”

Kim B. Lindseth 
CFO, On & Offshore Services AS

Mer än bara reseräkninger

a Service mycket mer. Taxor och 
regler för traktamenten och skatter 
uppdateras automatiskt för både 
Norge och utvalda andra länder* - 
och valutakurser och transaktioner 
från kreditkort genom företagsavtal 
läses in varje natt.
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Travel & Expenses är en del av produktportföljen Time & 
Expenses av Unit4, som består av tre individuella produkter för 
reseräkningar, timrapportering och bemanningsplanering. Dessa 
kan antingen användas individuellt eller tillsammans som en 
integrerad lösning som hanterar all planering, registrering och 
bearbetning av timmar och utgifter – integrerat med ditt löne- och 
ekonomisystem.

Vill du veta mer?

För mer information om Unit4 
Travel & Expenses, se  
www.reiseregninger.no,  
eller maila oss på  
enkelt@unit4.com 
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