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1. Kom igång 
Vid uppstarten av programmet får du ett välkomstmail. Det första som behöver göras är att 
via mailet aktivera kontot och välja ett lösenord. Följ sedan denna manual för att sätta upp 
företagets konto.  
 
För att logga in i programmet använder du denna webbadressen 
www.vismacompanyexpense.se. 
 
Som administratör för ett konto har du två olika vyer att arbeta i. En vy som administratör och 
en vy som användare. 
 
Varje gång du loggar in i programmet hamnar du i Privat läge. I Privat läge hanterar du dina 
egna utlägg. I menyn till vänster kan du växla mellan Privat läge och din Organisation. För 
att administrera företaget väljer du Organisation. 

 
 
2. Inställningar 
Innan du bjuder in dina medarbetare som användare i programmet så är det vissa 
inställningar som bör göras. Genom att göra dessa inställningar underlättar du för både dig 
själv och dina medarbetare framöver. Vi kommer här att gå igenom viktiga inställningar. 
 
Gå in i administratörs vyn för att påbörja inställningarna. När du bytt vy kommer du 
automatiskt in i fliken organisation i menyn till vänster.  
 
Gå in i fliken inställningar i menyn till vänster. 
 
2.1 Rapportmottagare 
I den översta boxen till vänster hittar du rapportmottagare. Under rapportmottagare väljer du 
hur rapporter ska hanteras efter att de är godkända och klara i Visma Company Expense. 
Det är vanligt att man har en rapportmottagare mot Lön för privata utlägg eller Bokföring för 
utlägg mot företagskort men du kan även skapa upp fler rapportmottagare så att företaget 
kan hantera båda delarna i samma vy. 
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För att lägga till rapportmottagare, välj plustecknet uppe till höger.  
 
2.2 Utläggskoder och Kontoplan 
För att löneunderlaget och bokföringsunderlaget ska bli korrekt behöver du ställa in 
utläggskoder och kontoplan utifrån ert företags förutsättningar.  
 
Utläggskoder 
Utläggskoder används om företaget har rapportmottagare Visma Lön TLU-fil. 
 
Tryck på utläggskoder för att skapa ny, redigera, importera samt ta bort utläggskoder.  
Du behöver lägga upp och koppla utläggskoderna 1184-2113 till rätt lönearter i Visma Lön, 
se bild nedan. Detta gör du i löneprogrammet under 
Arkiv-Inställningar-Företagsinställningar-Import/Export. Under Import tidsredovisning 
markerar du rutan "Använder import från annat tidsredovisningssystem t e x Visma Tid" och 
går sedan in under Utläggskoder. Standardkoderna i Companyexpense motsvarar 
lönearternas standardnummer i Visma Lön.

 
 
Kontoplan 
Kontoplan används vid integration mot Visma eEkonomi samt SIE-fil för Visma 
Administration eller annat ekonomiprogram.  
 
Tryck på kontoplan för att skapa ny, redigera, importera samt ta bort bokföringskonton. Det 
är viktigt att se till att kontoplanen stämmer överens med kontoplanen i ditt ekonomiprogram 
för att bokföringen ska bli rätt. 
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2.3 Utläggskategorier 
Från start finns ett antal färdiga utläggskategorier. Du kan både lägga till fler eller ta bort 
utläggskategorier.  
 
Om du inte bara vill betala ut den skattefria delen vad det gäller traktamente och 
milersättning så kan du lägga till en skattepliktig del. Klicka på utläggskategorin Traktamente 
eller Milersättning och välj Avancerade inställningar. För traktamente lägger du till den 
skattepliktiga delen per land utöver skattefri del. För milersättning lägger du in den totala 
ersättningen dvs inklusive skattepliktig del. 
 
2.4 Attestering 
Här kan du välja om företaget ska arbeta med attestering av utlägg och reseräkningar.  
 
Attestering kan ske av en bestämd person (standardgodkännare) eller genom 
avdelningsstrukturen. Det är på avdelningsnivå möjligt att styra med beloppsgränser per 
person. Det är även möjligt att kräva attest från fler än en person. Standardgodkännare är 
alltid obligatoriskt ifall en person saknar avdelningsstillhörighet eller om någon användare 
tagits bort. 
 
2.5 Kostnadsställe, projekt & dimensioner 
Här kan du välja om företaget ska arbeta med kostnadsställe, projekt och dimensioner. 
Kostnadsställe motsvarar resultatenhet i Visma Lön. 
Du kan även välja om dessa ska ligga på utlägg eller rapportnivå. 
 
Dina resultatenheter och projekt behöver finnas upplagda i både Company expense och 
Visma Lön. Värdet i fältet Kod under Kostnadställen i Company expense måste vara samma 
som i fältet Res.enhet under Lönearbete-Resultatenheter i Visma Lön. Vad det gäller projekt 
så måste värdet i fältet Nr i Company expense vara samma som värdet i fältet Projekt under 
Lönearbete-Projekt i löneprogrammet. 
 
3. Min organisation 
Min organisation finns tillgänglig i menyn till vänster. 
Under min organisation kan du se en översikt över företaget, sätta upp avdelningsstruktur 
samt attestregler och personligifiera Appen.  
 
4. Användare 
Användare finns tillgänglig i menyn till vänster. 
Under användare kan du se vilka medarbetare som har tillgång till programmet samt vilka 
som är inbjudna till programmet. 
 
Bjud in användare genom att klicka på bjud in användare. Vill du bjuda in flera användare 
samtidigt så kan du klistra in från excel alternativt skriva in flera e-postadresser samtidigt och 
då separera dessa med hjälp av komma, semikolon eller mellanslag. 
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Klicka på ange fler fält för att säkerställa att alla uppgifter för din medarbetare är ifyllda. Här 
fyller du även i om medarbetaren ska vara administratör för företaget. 
 
OBS! Vid TLU-fil till Visma Lön anger du anställningsnumret i Visma Lön i fältet 
anställningsnr. 
 
5. Rapporter 
Rapporter finns tillgänglig i menyn till vänster.  
De utlägg som är attesterade och godkända kommer att finns tillgängliga under Redo att 
skickas. Välj vilket bokföringsdatum som ska gälla för denna rapport och välj sedan vilka 
utläggsrapporter som ska med i detta underlaget till Lön eller Bokföring. Har företaget flera 
rapportmottagare så skapar du ett underlag per rapportmottagare.  
 
Har företaget en integration till Visma eEkonomi så kommer ett nytt verifikat automatiska 
skapas i Visma eEkonomi. 
 
Har företaget rapportmottagare Visma Lön tlu-fil kommer nu en fil att skapas. I samband 
med att du skapar en lönekörning i Visma Lön hämtar du upp filen. 
 
6. Appen 
Appen för Visma Company Expense finns tillgänglig i både App Store och Google Play. Sök 
på Visma Company Expense för att hitta appen. Appen är anpassad för användarna av 
tjänsten, där kan man rapportera utlägg och reseräkning men inte arbeta med administratörs 
funktionalitet.  
 
Ladda ned appen och logga in med dina inloggningsuppgifter som du valt vid uppstart av 
programmet. 
 
6.1 Inställningar 
Appens inställningar når du genom att klicka på i vänstra hörnet i appen. Välj sedan 
inställningar.  
Här kan du bland annat lägga till profilbild, personuppgifter samt ställa in hur appen ska 
fungera vid nya utlägg. 
 
6.2 Nytt utlägg 
Klicka på plustecknet för att påbörja en ny händelse. Här kan du sedan välja vad det är för 
typ av utlägg/reseräkning.  
 
6.3 Uttläggsrapporter 
Du skapar en utläggsrapport för att skicka vidare dina utlägg för attestering/godkännande. 
Detta gör du genom att trycka på plustecknet och sedan välja skapa utläggsrapport. Välj 
sedan vilka utlägg som utläggsrapporten ska innehålla.  
 
6.4 Att göra 
De utläggsrapporter som ska attesteras hittas under att göra.  
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7. Tilläggstjänster 
Det finns möjlighet att koppla på tilläggstjänster såsom Bankkoppling & Elektronisk 
körjournal. Dessa tillval finns först tillgängligt i Visma Company Expense PRO. Läs mer om 
tilläggstjänsterna inne i programmet under tilläggstjänster i menyn.  
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