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Time & Expenses (T&E by Unit4) 

Produktene fra Unit4 Kristiansand er laget med brukeren i fokus for å 
fjerne frustrasjonene og tidstyvene man ofte forbinder med registrering og 
behandling av timer og reiseregninger. Det gir din virksomhet mer fornøyde 
ansatte som får mer tid til å gjøre det de er best på, og din virksomhet 
sparer tid og penger på raskere og mer effektive prosesser.

Unit4 Travel & Expenses | Unit4 Time Management |

Unit4 People Planning 

En komplett løsning for timer og utlegg
Når Unit4 Time Management benyttes sammen med Unit4 People Planning 
og Unit4 Travel & Expenses gir det virksomheten en integrert løsning for 
håndtering av timer og utlegg i prosjekter, fra effektiv planlegging av 
ansatte på prosjekter og oppdrag til registrering, godkjenning og overføring 
for utlønning og fakturering i ditt lønns- og økonomisystem. Et intuitivt 
brukergrensesnitt og rapportering av både planlagt og faktisk forbrukt tid 
gir raskere behandling og fakturering av timer og utlegg, og bedre kontroll 
over ressursutnyttelse og fremdrift i prosjektene dine.



Unit4 Travel & Expenses



Solution Overview

For more information, go to: 
unit4.com

Fordeler med Travel & Expenses
• Automatiske forslag til utlegg 

basert på kvitteringer. 
• Validering av alle 

registreringer hjelper 
ansatte og ledere å følge 
lovverket, og bedriftens egne 
retningslinjer. 

• Automatisk oppdatering av 
satser og regler for Statens 
reiseregulativ. 

• Matching av kvitteringer mot 
kredittkort-transaksjoner – og 
støtte for Eurocard Smarte 
Kvitteringer ™

• Beregning av 
kilometergodtgjørelse med 
direkte oppslag mot Goolge 
Maps ™ 

• Komplett reiseregning på 
mobilen - inkl. utlegg, dietter 
og kostnadsfordeling.  

• Kostnadsføring på prosjekter, 
kostnadssteder og kontoer 
tilpasset bedriftenes behov

• Rask oversikt over avvik 
og nøkkeltall gjennom 
rollebasert dashboard og 
kraftige analyseverktøy

• Standard integrasjoner mot 
de fleste lønns- og 

økonomisystemer
• Støtter mange land, språk og 

regulativ i samme løsning. 

Fjern frustrasjonene 
med reiseregningene

Unit4 Travel & Expenses veileder de ansatte 
gjennom kompliserte lover og regelverk, og bruker 
maskinlæringsteknologi til å redusere manuell 
registrering til et minimum – så de ansatte kan 
bruke tiden sin på mer produktive oppgaver.  

Registrering av reiseregninger og utlegg er ofte forbundet med 
frustrasjon for ansatte. Manuell registrering er ofte tungvint og 
ansatte får ingen hjelp av systemene til å registrere korrekt i 
henhold til kompliserte diett- og skatteregler eller bedriftens 
egne retningslinjer. Når ansatte trenger hjelp til gjøre det riktig, 
går det mye tid både hos de som reiser og de som jobber på 
lønn og økonomi, eller enda verre – de sender inn regninger 
med feil som kanskje ikke blir oppdaget før etter at regningene 
er utbetalt. Det koster mye tid og penger

Løsningsoversikt

For mer informasjon: 
www.reiseregning.no
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La systemet gjøre jobben
Unit4 T&E bruker avansert maskinlæringsteknologi 
til å skape forslag til registreringer basert på 
utleggskvitteringer som brukerne laster opp fra mobilen 
eller sender inn på mail – og validering mot statens 
reiseregulativ og bedriftens egne retningslinjer skjer 
allerede ved registrering – slik at registreringene blir 
korrekte hver gang. 

Grunnlag for kilometergodtgjørelse beregnes enkelt med 
direkte oppslag mot Google Maps™. Betaler du utleggene 
dine med et kredittkort knyttet til en firmaavtale, kommer 
kredittkort-transaksjonene automatisk inn i løsningen og 
matches mot kvitteringer som allerede er lastet opp.

Alt på mobilen
Hele reiseregningen inkludert dietter, utlegg, 
kilometergodtgjørelse og kostnadsbelastning på 
koststeder, prosjekter o.l. fullføres og sendes inn fra 
mobilen – noe som i praksis gjør reiseregningen ferdig 
utfylt når man kommer hjem fra reise.

Tilpasset dine behov
Unit4 Travel & Expenses er et fleksibelt system som enkelt 
konfigureres til å passe dine behov. Alle typer reiser og 
utlegg kan behandles i ett og samme system. I tillegg til 

Vi liker veldig godt at vi kan ta bilde av kvitteringen med mobilen, 
og at det sendes rett inn i reise- eller utleggsregningen du holder på 

med. Det er en smart programvare som tolker kvitteringene.”

Cathrine Bø  
Lønnsrådgiver Stavanger kommune

reiseregninger etter regning, etter statens eller bedriftens 
eget regulativ, kan egne skjemaer og kostnadstyper 
defineres med egne behandlingsregler for refusjon av alle 
typer utlegg og utbetaling av godtgjørelser.

F.v Terese Ramsland, Cathrine Bø og Olena Keretsmann jobber alle i 
Stavanger kommune , som bruker Unit4 T&E.

Tid er penger
Det kan være store beløp å spare på en mer effektiv prosess for 
reiseregninger og utlegg. Undersøkelser fra Norden viser at det skiller 
hele 47 minutter mellom de mest og minst effektive virksomhetene 
på hvor lang tid de bruker på registrering og behandling av hver 
reiseregning. Dersom en virksomhet eksempelvis har 10.000 
reiseregninger per år utgjør denne forskjellen så mye som NOK 
2.750.000,- per år hvis man benytter en lønnskost på NOK 350,- per time.

Fjern frustrasjonene med reiseregningeneLøsningsoversikt
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Registrering på kostnadssteder, 
prosjekter eller andre 
kostnadsbærere på regnings- eller 
detaljnivå settes enkelt opp for 
å dekke behovene til din bedrift. 
Unit4 Travel & Expenses leveres 
også med en fleksibel arbeidsflyt 
for attestering, purring, godkjenning 
og rapportering som gir bedriften 
oversikt og kontroll over alle reiser 
og utlegg.

Travel & Expenses kan leveres 
fullt integrert mot alle lønns- og 
økonomisystemer slik at faste data, 
som ansatte og prosjekter, kun 
registreres en gang, og godkjente 
reginger og utlegg automatisk blir 
overført til utbetaling, innberetning, 
kostnadsføring og fakturagrunnlag i 
ditt lønns- og økonomisystem. 

Har du brukere som ikke er 
ansatt i virksomheten?
Det kan være politikere, tillitsvalgte, 
freelancere eller andre innleide som 
ikke har tilgang til virksomhetens 

systemer. I Travel & Expenses 

får du en unik løsning hvor disse 
brukerne selv administrerer sin egen 
bruker – og får tilgang til helt egne 
skjemaer for refusjon av utlegg eller 
andre godtgjørelser. 

Alt som en tjeneste
Unit4 T&E programvare leveres 
selvfølgelig som en tjeneste i skyen 
slik at virksomheten ikke trenger 
å bekymre seg om vedlikehold av 
servere og programvare, men hos 
Unit4 betyr Software as a 

“Ved å implementere Unit4 Travel & Expenses har vi sett en umiddelbar 
reduksjon i tidsforbruk for prossesering av reiseregninger, og 

tilbakemeldingene om brukervennlighet fra våre medarbeidere er gode”

Kim B. Lindseth 
CFO, On & Offshore Services AS

Mer enn bare reiseregninger

Service mye mer. Satser og regler 
for diett- og skattereglene holdes 
automatisk oppdatert både for 
Norge og utvalgte andre land* - og 
valutakurser og transaksjoner fra 
kredittkort gjennom firmaavtale leses 
inn hver natt. 

Copyright © Unit4 N.V.
All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary 
in nature and subject to change. Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or 
unregistered trademarks of their respective owners. CODE

Travel & Expenses er en del av produktporteføljen  
Time & Expenses by Unit4 som består av tre individuelle
produkter for reiseregninger, timefangst og bemannings-
planlegging. Disse kan enten brukes enkeltvis eller 
Sammen som én integrert løsning som håndterer all 
planlegging, fangst og behandling av timer og utlegg 
– integrert med ditt lønns- og økonomisystem. 

Vil du vite mer?

For mer informasjon om Unit4 
Travel & Expenses, se 
www.reiseregninger.no, 
eller send oss en e-post på 
enkelt@unit4.com
 

Løsningsoversikt
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Nøkkelfunksjoner
• Registrere, godkjenne og 

behandle timer akkurat når 
og hvor man selv ønsker

• Visuell oversikt og kontroll 
for både prosjektledere, 
avdelingsledere og 
økonomiansvarlige.

• Raskere faktuerering 
og bedre kontroll på 
fakuragrunnlaget

• Hjelper ansatte og ledere å 
følge bedriftens regelverk 
for føring av arbeids- og 
fraværstid

• Egen team/ formannsfunksjon 
for enkel og effektiv føring av 
timer for en gruppe ressurser

• Rollebasert dashbord gir 
raskt oversikt over avvik og 
nøkkeltall

• Mulighet for utvidelse til 
en komplett løsning for 
planlegging, registrering 
og behandling av timer 
og utlegg i prosjekter 
med tilleggsmoduler for 
ressursplanlegging og 
reiseregninger

En bedre 
løsning for 
timeregistrering

Unit4 Time Management er en intuitiv og 
brukervennlig løsning for bedrifter som ønsker å 
effektivisere egne rutiner knyttet til timeregistrering 
og prosjektarbeid. Unit4 Time Management ivaretar 
alle bedriftenes behov knyttet til innrapportering, 
kontroll og behandling av timer.
Med Unit4 Time Management kan dine ansatte registrere sine 
timer på pc, nettbrett eller mobil uten behov for opplæring. 
Alle typer timer kan behandles i ett og samme system. 
Timer føres på interne og eksterke prosjekter med egne 
behandlingsregler, lønnsarter og kostnadstyper. 

En egen funksjon for teamledere/ formenn gjør det enkelt å 
føre timer for en gruppe av ressurser man har ansvaret for.

Mer informasjon?

www.timeregistrering.no
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Rask og oversiktelig flyt fra registrering til 
ferdig behandling 
Arbeidsflyten for godkjenning og kotroll av timer 
tilpasses den enkelte bedrift og de enkelte prosjektene. 
Prosjektledere har full kontroll over påløpte timer og kan 
enkelt justere/ vekte timer som skal videre til fakturering. 
Ledere har full oversikt over hvor i prosessen timer 
befinner seg, hvem som eier disse, involverte avdelinger 
og aktuelle prosjekter.

Kraftige kuberapporter og rollebasert dashboard gir 
raskt overblikk over nøkkeltall ogg avvik. Sammen med 
fleksibel konfigurering av e-post-varsler og kontroller 
ved registrering og lagring av timelister, hjelper Unit4 
Time Management ansatte og ledere å følge bedriftens 
regelverk for føring av arbeids- og fraværstid på en enkel 
og effektiv måte.  

Om du har både Unit4 Time Management og Unit4 Travel 
& Expenses kan du registrere timer, reiser og utlegg 
direkte mens du er på farten. Jobber du som avdelings- 
eller prosjektleder kan du umiddelbart godkjenne det som 
er registrert av de ansatte slik at fakturaer kan blir utstedt 
uten forsinkelser. 

“Unit4 Time Management er en av de mest virksomhetskritiske 
forretningsapplikasjonene hos Bouvet. De gir oversikt og kontroll gjennom hele 

organisasjonen, hele veien fra registrering av timer og utlegg, til overføring av et 
ferdig fakturagrunnlag til vårt ERP-system.”

Økonomisjef, Remi Øvstebø
Bouvet

Uavhengig av lønns- og økonomisystem
Unit4 Time Management har standard integrasjoner 
mot de fleste lønns- og økonomisystemer. Grunnlag for 
utbetaling av variabel lønn og eventuell viderefakturering 
på prosjekter overføres fra Unit4 Time Management til 
ditt lønns- og økonomisystem. Stamdata som ansatte, 
brukere og prosjekter kan synkroniseres slik at de bare 
oppdateres ett sted. 

Mer enn bare timeregistrering

Unit4 Time Management er en del av produktporteføljen  
Time & Expenses by Unit4 som består av tre individuelle
produkter for reiseregninger, timefangst og bemannings-
planlegging. Disse kan enten brukes enkeltvis eller 
sammen som én integrert løsning som håndterer all 
planlegging, fangst og behandling av timer og utlegg 
– integrert med ditt lønns- og økonomisystem. 

Copyright © Unit4 N.V.
All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary 
in nature and subject to change. Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or 
unregistered trademarks of their respective owners. CODE

En bedre løsning for timeregistrering 

Vil du vite mer?

For mer informasjon om Unit4 Time 
Management, se 
www.timeregistrering.no, eller send 
oss en e-post på 
enkelt@unit4.com
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Nøkkelfunksjoner
• Visuell oversikt over fremtidig 

kapasitet og belegningsgrad 
for hele virksomheten

• Full oversikt over 
ressursforespørsler

• Både for offshore og 
landbasert virksomhet

• Planlegging både på detaljert 
og aggregert nivå

• Kontroll på fremdriften i 
prosjektene dine

• Personlig kalender for de 
ansatte med mulighet for 
egenplanlegging

• Forenklet ferieplanlegging
• Rask oversikt over avvik 

og nøkkeltall gjennom 
rollebasert dashboard og 
kraftige analyseverktøy

• Integrert med andre systemer
• Forenklet ferieplanlegging
• Støtter flere land og språk

Enkel og effektiv 
planlegging av 
ressurser

Gjennom et visuelt og brukervennlig grensesnitt 
gir Unit4 People Planning deg full kontroll over 
ledig kapasitet og bemanning. Både i prosjekter 
og avdelinger for virksomheten, og for den enkelte 
ansatte.
 
Unit4 People Planning er en løsning for intuitiv og effektiv 
operasjonell planlegging og ressursutnyttelse i prosjekter og i 
avdelinger. Løsningen gjør samtidig virksomheten i stand til å 
besvare viktige spørsmål som når bedriften har kapasitet til å 
ta på seg et nytt oppdrag eller om det er behov for å øke eller 
redusere bemanningen den neste perioden.

Prosjektledere, ressurseiere, ressurskoordinatorer og ansatte 
får full oversikt over planlagte oppgaver på kort og lang sikt. 
Planleggere har all informasjon de trenger tilgjengelig i ett 
bilde enten det gjelder planlegging av nye prosjekter eller 
håndtering av daglige endringer grunnet sykdom, forsinkelser, 
omprioriteringer eller andre operative utfordringer.

Mer informasjon?
www.bemanningsplanlegging.no
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Kontroll og oversikt over prosjekter og 
ressursforespørsler 
Prosjektledere, ressurseiere, ressurskoordinatorer og 
ansatte får full oversikt over planlagte oppgaver på kort 
og lang sikt. Planleggere har all informasjon de trenger 
tilgjengelig i ett bilde enten det gjelder planlegging av 
nye prosjekter eller håndtering av daglige endringer 
grunnet sykdom, forsinkelser, omprioriteringer eller andre 
operative utfordringer.

Unit4 People Planning gjør det også mulig å følge opp 
fremdriften i prosjekter gjennom å sammenstille planlagt 
tid mot budsjett og gjenstående arbeid (ETC) direkte i 
planleggingsbildet. Dere får påløpt tid fra de ansattes 
timelister direkte tilgjengelig. Ressurseiere får enkelt 
oversikt over forespørsler om ressurser fra prosjektledere 
eller andre avdelinger ved hjelp av enkel fargekoding av 
forespurte og bekreftede allokeringer. 

Både offshore og landbasert virksomhet 
Unit4 People Planning støtter planlegging både for 
offshore- og landbasert virksomhet. Har virksomheten 
ansatte som går faste rotasjoner eller har sporadiske 
turer offshore, kan Unit4 People Planning konfigureres 
som en dedikert rotasjonsløsning for hele eller deler 
av virksomheten. Det er også støtte for å importere 
kompetanseinformasjon fra virksomhetens HR-system 

“Gjennom å både levere oversikt over ressursutnyttelsen fremover, 
og grunnlaget for fakturering av våre kunder, får vi støtte for hele 

prosessen for planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 

Sas Institute Norge 

eller andre dedikerte kompetanseverktøy, slik at disse er 
søkbare ved planlegging. 

Gi de ansatte kontroll over egen hverdag
Med Unit4 People Planning får alle ansatte tilgang til 
sin personlige kalender med oversikt over planlagte 
oppgaver som også kan åpnes for planlegging, for 
eksempel for å registrere forespørsler om ferie og fravær 
eller til å la de ansatte selv oppdatere og legge inn 
endringer i planlagte aktiviteter. 

Mer enn bare planlegging

Unit4 People Planning er en del av produktporteføljen  
Time & Expenses by Unit4 som består av tre individuelle
produkter for reiseregninger, timefangst og bemannings-
planlegging. Disse kan enten brukes enkeltvis eller 
sammen som én integrert løsning som håndterer all 
planlegging, fangst og behandling av timer og utlegg 
– integrert med ditt lønns- og økonomisystem. 

Copyright © Unit4 N.V.
All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary 
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Enkel og effektiv planlegging av ressurser

Vil du vite mer?

For mer informasjon om Unit4 
People Planning, se 
www.bemanningsplanlegging.no, 
eller send oss en e-post på 
enkelt@unit4.com
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