
Visma.net Expense
Nopein tapa tehdä matka- ja kululaskut oikein



Mikä on Visma.net Expense?
Visma.net Expense on selainpohjainen ratkaisu matka- ja 
kululaskujen käsittelyyn. Voit kirjautua sisään selaimen 
kautta missä ja milloin tahansa haluamallasi laitteella 
– tabletilla, PC:llä tai Macilla – niin kotona kuin töissä.

Voit kirjata matka- ja kululaskut nopeasti, tarkasti ja helposti, 
jolloin korvattavat kulut ovat heti järjestelmän käytössä.  

 
Johdanto 
Matka- ja 
kululaskujen 
kirjaus ja 
hallinnointi voi 
olla varsinainen 
päänvaiva. Se 
on aikaa vievää, 
virhealtista ja 

turhauttavaa kun lomakkeita ei ole päivitetty tai kuitit ovat 
hukkuneet. Sen vuoksi olemme luoneet selainpohjaisen 
järjestelmän matka- ja kululaskujen hallintaan. Visma.
net Expensellä matka- ja kululaskujen kirjaus käy nopeasti, 
helposti ja tarkasti. Ja voit olla varma siitä, että kulusi 
korvataan oikein.

Mobiiliskannauksen avulla vältyt kadottamasta kuittejasi, 
sillä voit siirtää kuiteista ottamasi kuvat heti järjestelmään 
talteen. 

Voit kytkeä järjestelmään myös luottokorttisi, jonka 
jälkeen luottokorttiostot kirjautuvat sinne suoraan. 
Näin korvattavat kulut on helppo kirjata sekä kotimaassa 
että ulkomailla.

Kun lähetät syöttämäsi laskun hyväksyttäväksi, ohjelma 
siirtää sen automaattisesti eteenpäin tarkastusta ja 
hyväksyntää varten. Automatisoidun prosessin ansiosta 
vietät vähemmän aikaa laskujen parissa, vältät virheet ja 
voit olla varma, että kaikki kulut kirjautuvat oikein.

Visma.net Expensen hyödyt
Helppo ja nopea käyttöönotto 
Visma.net Expense ei vaadi ohjelmistoasennuksia, ja maksat 
vain käyttäjien määrästä. (Huom! Tilitoimistoasiakkaille 
erillinen transaktioihin perustuva hinnoittelumalli.) Uusille 
käyttäjille lähetetään tervetuloilmoitus sähköpostitse. Sen 
jälkeen palvelu on käytettävissä – kaikki käy helposti ja 
nopeasti.

”Visma.net Expense helpotti tuntuvasti hallinta- ja 
hyväksyntätyötä talousosastollamme”.
– Leif Slåtten, Norjan maanviljelijäliiton talouspäällikkö. 

Markkinoiden 
helppokäyttöisin 

ja tehokkain 
matkalasku-
järjestelmä.
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Visman asiantuntija käy yrityksesi pääkäyttäjän kanssa 
tarvittavat asetukset ja taustalogiikan läpi etänä tai paikan 
päällä. Siitä lähtien ylläpito on nopeaa ja helppoa.

Perustietojen määrittelyyn 
kuuluu muun muassa:

 (tai palkkalajit)

tarkastusketjut

Ratkaisun käyttöön ei tarvita koulutusta loppukäyttäjille. 
Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät helposti ohjelman sisäisistä 
ohjeista. Ohjeet ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Kulujen nopea ja tehokas kirjaus
Työntekijät voivat kirjata matkakulunsa missä tahansa ja 
haluamallaan laitteella. Helppokäyttöisen käyttöliittymän 
avulla käyttäjän on nopea tallentaa tarvittavat tiedot ja 
kertymäsummat ovat käyttäjän nähtävissä ruudulla laskua 
tallennettaessa.

Valmiiksi tehtyjen 
oletusmääritysten avulla tietoja 
tarvitsee kirjata vain vähän. 
Seurantakohdejakojen avulla 
voidaan tuottaa tarkkaa tietoa 
kirjanpitoa varten.

Visma.net Expense käsittelee 
myös sähköisiä tositteita. Niitä voidaan liittää matkakuluihin 
esimerkiksi Visma Attach -mobiilisovelluksesta, Dropboxista 
tai tietokoneelta.

Tarkat kirjaukset integraatioiden avulla  
Visma.net Expenseen on mahdollista integroida 
luottokorttitapahtumia, mikä helpottaa matkakulujen 
kirjaamista. Järjestelmässä voidaan käsitellä myös 
ulkomaanvaluuttamääräisiä kuluja. 

Sen lisäksi, että luottokorttitapahtumien integraatio 
nopeuttaa ja helpottaa kirjausprosessia, se myös varmistaa 
tietojen oikeellisuuden. Näin hyväksyjän ei enää tarvitse 
tarkistaa, vastaako summa alkuperäistä tositetta ja 
onko oikeaa valuuttakurssia käytetty. Luottokorttien ja 
sähköisten tositteiden käyttö tuo merkittäviä säästöjä 
matkakulujen käsittelyyn.

Kululaskuihin liitetyt kuitit eivät myöskään pääse enää 
katoamaan, koska ne voidaan yhdistää sähköisinä

Säästä aikaa tehokkaalla työnkululla
Laskut lähetetään hyväksyntään. Laskut ja niihin liitetyt
sähköiset tositteet ovat näkyvissä tarkastajille, mikä
nopeuttaa hyväksyntäprosessia. Näin hyväksyjien on myös
helppo varmistaa, että kaikki tiedot on kirjattu oikein.

Visma.net järjestelmässä hyväksyjän tehtävälistalla näkyvät
ne laskut, jotka hänelle on ohjattu Visma.net Expensestä.

Näin kaikilla käyttäjillä on hyvä käsitys matkakuluistaan,
niiden tilasta ja maksettavista summista – sekä
laskukohtaisesti että kokonaisuutena. Tiedot ovat helposti
käyttäjän nähtävissä Oma sivu-näkymässä.

Tärkeimmät hyödyt 

 päivässä koko yritykseen

 halutulla laitteella

 käyttäjäkoulutusta ei tarvita

helppo hallinta
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Tärkeimmät ominaisuudet

Matkalaskujen kirjaus

Kululaskujen kirjaus

Luottokortti-integraatiot

Mobiiliskannaus

Sähköiset tositteet

Kilometrikorvausten kirjaus 

Seurantakohteiden käyttö

Ohjaava käyttöliittymä

Hyväksyntä/tarkastus

Käsittelyprosessit

Kuvaus

Matkalaskujen kirjaus, automaattinen päivärahalaskenta ja tiliöinti.  

Erilaisten kulujen kirjaaminen kululaskuille. Valuuttakäsittely ja liitteiden liittäminen,   
kts. Sähköiset tositteet.

Luottokortin yhdistäminen ratkaisuun, jotta tapahtumat tuodaan automaattisesti järjestel-
mään. Järjestelmä tukee muun muassa tiettyjä Nordean, SEB:n ja Danske Bankin kortteja.

Kuiteista  voidaan ottaa valokuva ja siirtää se suoraan ratkaisuun Visma Attach -sovelluksen 
kautta. Visma Attach on Visma.net Expenseen kuuluva sovellus, joka voidaan ladata  
sovelluskaupoista, kuten App Storesta tai Google Playsta. Kun kuiteista on otettu kuvat,   
ne ovat heti käytettävissä kululaskua kirjattaessa.

Sähköisiä tositteita voidaan siirtää paikallisista tiedostoista tai pilvipalveluista, esim.  
Dropboxista tai Visma Attachista.

Kilometrikorvausten kirjaus

Eri seurantakohteiden, esim. Kustannuspaikkojen, käyttö laskuilla. Seurantakohdejaot  
prosentti- tai summaperusteisesti.

Käyttäjää ohjaava, selkeä käyttöliittymä nopeuttaa käyttöönottoa, kun käyttäjille ei tarvitse 
järjestää erillistä koulutusta. 

Laskut lähetetään eteenpäin hyväksyttäväksi. Hyväksyjät saavat automaatti ilmoitukset  
uusista tarkastettavista laskuista.

Käytettävä prosessi valitaan käyttöönottovaiheessa. 

Vaihtoehto 1: Hyväksytyistä laskuista voidaan muodostaa maksuaineisto 
Visma.net  Expense:ssä. Maksettu-tilassa olevista laskuista voidaan edelleen muodostaa 
kirjanpitotiedosto (csv). Myös Verottajan vuosi-ilmoitus on muodostettavissa.
Vaihtoehto 2: Hyväksytyistä laskuista voidaan muodostaa tapahtumatiedosto 
palkanlaskentajärjestelmää varten (csv).

Visma.net Expensen ominaisuuksia 
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“Toimenpiteiden tarkkuus 
on parantunut ja 
matkakulujen käsittelyyn 
menee vähemmän aikaa”.
– Bente Moltzau, Nortrollin kirjanpitäjä
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