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Unit4 Time & Expenses

Produkterna från Unit4 T&E är utvecklade med användaren i fokus för att 
slippa de frustrationer och tidstjuvar man ofta förknippar med registrering 
och bearbetning av timmar och reseräkningar. Det ger ditt företag nöjdare 
anställda som får mer tid att göra det de är bäst på, och ditt företag sparar 
tid och pengar på snabbare och effektivare processer.

Unit4 Time Management | Unit4 People Planning

Unit4 Travel & Expenses

En komplett lösning för timmar och utlägg 
När Unit4 Time Management används tillsammans med Unit4 People 
Planning och Unit4 Travel & Expenses, ger det företaget en integrerad 
lösning för hanteringen av timmar och utlägg i projekt, från effektiv planering 
av anställda på projekt och uppdrag till registrering, godkännande och 
överföring av lön och fakturering i ditt löne- och ekonomisystem. Ett 
intuitivt användargränssnitt och rapportering av både planerad och faktisk 
förbrukad tid ger snabbare behandling och fakturering av timmar och 
utlägg, samt bättre kontroll över resursutnyttjande och framsteg i dina 
projekt.
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Solution Overview

For more information, go to: 
unit4.com

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.

Lösningsöversikt

För mer information: 
www.reiseregning.no
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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.

Slipp frustrationerna med reseräkningarnaLösningsöversikt
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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.

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 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 

Lösningsöversikt
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Nyckelfunktioner
• Registrera, godkänn och 

bearbeta timmar med 
precision när och var du vill

• Visuell översikt och 
kontroll för projektledare, 
avdelningschefer och 
ekonomiansvariga.

• Snabbare fakturering och bät- 
tre kontroll över fakuraunder- 
laget

• Hjälper anställda och chefer 
att följa företagets föreskrifter 
för hantering av arbets- och 
frånvarotid

• Egen team/ 
ordförandefunktion för enkel 
och effektiv timrapportering 
för en grupp av resurser

• Rollbaserad dashboard 
ger snabb överblick över 
avvikelser och nyckeltal

• Möjlighet att expandera till en 
helhetslösning för planering, 
registrering och bearbetning 
av timmar och utgifter i 
projekt med tilläggsmoduler 
för resursplanering och 
reseräkningar.

En bättre 
lösning för 
timrapportering

Unit4 Time Management är en intuitiv och 
användarvänlig lösning för företag som vill 
effektivisera sina egna rutiner för timrapportering 
och projektarbete. Unit4 Time Management 
tillgodoser alla företagens behov som rör 
rapportering, kontroll och behandling av timmar
Med Unit4 Time Management kan dina anställda registrera 
sina timmar på en dator, surfplatta eller mobil utan att behöva 
upplärning. Alla typer av timmar kan bearbetas i ett system.

Timmar rapporteras på interna och externa projekt med egna 
behandlingsregler, lönetyper och kostnadstyper.

En egen funktion för gruppledare/förmän gör det enkelt att 
rapportera timmar för en grupp resurser de är ansvariga för.

Mer information?

www.timeregistrering.no



Here the title againSolution Overview

3

PHOTO

Snabbt och tydligt flöde från registrering till 
färdig bearbetning 
Arbetsflödet för godkännande och kontroll av timmar 
är anpassad till den enskilda verksamheten och de 
enskilda projekten. Projektledare har full kontroll över 
sammanlagda timmar och kan enkelt justera / välja 
timmar som ska vidare till fakturering. Chefer har full 
överblick över vart i processen timmarna befinner sig, 
vilka de hör till, inblandade avdelningar och aktuella 
projekt.

Kraftiga kubrapporter och rollbaserade dashboards 
ger snabb överblick över nyckeltal och avvikelser. 
Tillsammans med flexibel konfiguration av 
e-postaviseringar och kontroller vid registrering och 
lagring av timrapporter hjälper Unit4 Time Managements 
anställda och chefer att följa företagets regelverk för 
hantering av arbets- och frånvarotid på ett enkelt och 
effektivt sätt.

Om du har både Unit4 Time Management och Unit4 Travel 
& Expenses kan du registrera timmar, resor och utlägg 
direkt på resan. Om du arbetar som avdelnings- eller 
projektledare kan du omedelbart godkänna det som 
registreras av dina anställda så att fakturor kan utfärdas 
utan dröjsmål. 

“Unit4 Time Management är en av de mest uppdragskritiska affärsapplikationerna 
på Bouvet. De ger översikt och kontroll genom hela organisationen, ända från 

rapportering av timmar och utlägg, till överföring av en
färdig fakturaunderlag tillvårt ERP-system.”

Ekonomichef, Remi Øvstebø
Bouvet

Oavsett löne- och ekonomisystem
Unit4 Time Management har standardintegrationer med 
de flesta löne- och ekonomisystem. Grunden för betalning 
av rörlig lön och eventuell vidarefakturering på projekt 
överförs från Unit4 Time Management till ditt löne- och 
ekonomisystem. Grunddata som medarbetare, användare 
och projekt kan synkroniseras så att de bara uppdateras 
på ett ställe.

Mer än bara timrapportering

Unit4 Time Management är en del av produktportföljen 
Time & Expenses by 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 utlägg – integrerat med ditt löne- och 
ekonomisystem.

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 bättre lösning för timrapportering

Vill du veta mer?

För mer information om
Unit4 Time Management,  
se www.timeregistrering.no,
eller maila oss på 
enkelt@unit4.com
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Nyckelfunktioner
• Visuell översikt över 

framtida kapacitet och 
beläggningsgrad för hela 
verksamheten

• Fullständig översikt över 
resursförfrågningar

• Både för offshore- och 
onshore-verksamhet

• Planering på både detaljerad 
och aggregerad nivå

• Kontroll på dina projekts 
förlopp

• Personlig kalender för 
anställda med möjlighet till 
självplanering

• Förenklad semesterplanering
• Snabb översikt över 

avvikelser och nyckeltal 
genom rollbaserat dashboard 
och kraftfulla analysverktyg

• Integrerad med andra system
• Förenklad semesterplanering
• Stöder flera länder och språk

Enkel och effektiv 
resursplanering

Genom ett visuellt och användarvänligt gränssnitt 
ger Unit4 People Planning dig full kontroll över 
ledig kapacitet och bemanning. Både i projekt och 
avdelningar för verksamheten, och för de enskilda 
medarbetarna.
Unit4 People Planning är en lösning för intuitiv och effektiv 
operativ planering och resursutnyttjande i projekt och på 
avdelningar. Samtidigt gör lösningen att företaget kan svara 
på viktiga frågor som när företaget har kapacitet att ta på 
sig ett nytt uppdrag eller om det finns behov av att öka eller 
minska bemanningen under nästa period.

Projektledare, resursägare, resurssamordnare och 
medarbetare får en full överblick över planerade aktiviteter 
på kort och lång sikt. Planerare har all information de behöver 
på ett ställe oavsett om det är att planera nya projekt 
eller hantera dagliga förändringar på grund av sjukdom, 
förseningar, omprioriteringar eller andra operativa utmaningar.

Mer information?  
www.bemanningsplanlegging.no
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Kontroll och översikt över projekt och 
resursförfrågningar 
Projektledare, resursägare, resurssamordnare och 
medarbetare får en full överblick över planerade 
aktiviteter på kort och lång sikt. Planerare har all 
information de behöver på ett ställe oavsett om det 
gäller att planera nya projekt eller att hantera dagliga 
förändringar på grund av sjukdom, förseningar, 
omprioriteringar eller andra operativa utmaningar.

Unit4 People Planning gör det också möjligt för dig att 
följa upp projektens förlopp genom att omfatta planerad 
tid mot budget och återstående arbete (ETC) direkt i 
planeringsbilden. Du får direkt tillgång till förbrukad tid 
från dina anställdas timrapporter. Resursägare får lätt en 
översikt över resursförfrågningar från projektledare eller 
andra avdelningar genom att använda enkel färgkodning 
av begärda och bekräftade allokeringar. 

Både offshore- och onshore-verksamhet 
Unit4 People Planning stöder planering för både offshore- 
och onshore-verksamhet. Om verksamheten har anställda 
som har fasta rutter eller har enstaka resor offshore, kan 
Unit4 People Planning konfigureras som en dedikerad 
ruttlösning för hela eller delar av verksamheten. Det 
finns också stöd för import av kompetensinformation 
från företagets HR-system eller andra dedikerade 

“Genom att både ge en överblick över resursutnyttjandet framöver, 
och underlaget för fakturering av våra kunder, får vi stöd för hela 

processen med att planera och genomföra projekt.
 

Sas Institute Norge 

kompetensverktyg, så att dessa är sökbara vid planering.

Ge de anställda kontroll över sin egen 
vardag 
Med Unit4 People Planning får alla anställda tillgång 
till sin personliga kalender med en översikt över 
schemalagda aktiviteter som också kan öppnas för 
schemaläggning, till exempel för att registrera semester- 
och frånvaroförfrågningar, eller för att låta de anställda 
själva uppdatera och lägga in ändringar i schemalagda 
aktiviteter 

Mer än bara planering

Unit4 People Planning är en del av produktportföljen Unit4 
Time & Expenses, 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 utlägg – 
integrerat med ditt löne- och ekonomisystem.

Copyright © Unit4 N.V.
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Enkel och effektiv resursplanering

Vill du veta mer?

För mer information om  
Unit4 People Planning, se  
www.bemanningsplanlegging.no 
eller mejla oss på  
enkelt@unit4.com
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