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Til deg som er ny kunde på Visma.net Expense 
 
Visma.net Expense er nå ferdig satt opp og klar til bruk. Nedenfor finner du informasjon i 
tre seksjoner hvor den første er for brukere, den andre for attestanter og den siste for 
administratorer. Informasjonen bør videresendes til aktuelle brukere. 
 

Har dere spørsmål i forbindelse med bruk av Visma.net Expense, send Huldt & Lillevik en 
web-henvendelse (se info nederst i dokumentet) eller ta kontakt med oss på telefon 09102. 
 
Vennlig hilsen 
Huldt & Lillevik support 
Vidar Sørensen 

 

Visma.net Expense  

 
Informasjon til reisende i Visma.net Expense 

 
Alle logger inn på Visma.net Expense via: https://signin.visma.net 
 
Visma.net Expense er enkelt å bruke, men følgende informasjonskilder kan være til hjelp:  

Kort skriftlig introduksjon for nye brukere, klikk her!  

Web-side med video som viser registrering av diettreise, klikk her!  

Web-side med video som viser registrering av reise på regning, klikk her!  

For å legge inn kopier av bilag med smarttelefon anbefales appen Visma Attach som du 
finner info om her for Windows Phone, Android her og iPhone her. 

Alle brukere har under oppsett automatisk og direkte fra Visma.net Expense mottatt mail 

om at de kan aktivere sin bruker i Visma.net Expense. 

Informasjon til attestanter i Visma.net Expense 

Alle logger inn på Visma.net Expense via: https://signin.visma.net 

Web-side med informasjon og video vedrørende godkjenning av reiser finner du her.  

For attestantene anbefales også Visma Mobile Manager for godkjenning av 

reiseregninger som du finner informasjon om her.  

 
Informasjon til administratorer i Visma.net Expense  

Alle logger inn på Visma.net Expense via: https://signin.visma.net 

Dokumentet Visma.net Expense – Administrasjon med Lønn 1.5.pdf beskriver 
hvordan eksportere personer fra Lønn 5.0 og importere reiseregninger til Lønn 5.0.  

Dokumentet Visma.net Expense – Oppsett HLLønn 1.5b.pdf beskriver hva du må gjøre 
i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 for å fungere sammen med Visma.net Expense. Vanligvis er dette 
gjort i samarbeid med kunden i forbindelse med oppsett utført av Huldt & Lillevik. 

https://signin.visma.net/
https://community.visma.com/Global/Visma%20Software/Produkter/Visma%20L%C3%B8nn/Bruke%20Visma%20net%20Expense.pdf
https://community.visma.com/no/software/produkter/Tilleggsprodukter/Vismanet-Expense/brukertips/Reiseregninger/Reise-pa-diett/
https://community.visma.com/no/software/produkter/Tilleggsprodukter/Vismanet-Expense/brukertips/Reiseregninger/Reise-pa-regning/
https://www.visma.net/en/whats-new-overview/visma-attach-for-windows-phone/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visma.blue.expense&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/visma-attach/id641503017?mt=8
https://signin.visma.net/
http://www.visma.no/programvare/for-regnskapsbyraer/approval/oversikt/
https://www.visma.net/en/Whats-New-Overview/mobile-manager/
https://signin.visma.net/
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Brukerforum finner du her.   

Informasjon om kredittkort i Expense finner du her.  

Informasjon om integrerte GPS-aktører finner du her. 
 

Mer informasjon 

Husk å benytte muligheten for å slå opp på våre kundesider hvor du til enhver tid vil finne 
oppdatert informasjon om kombinasjonen Lønn 5.0 og Visma.net Expense. Gå til 
www.huldt-lillevik.no, Klikk Kundesider og når du er innlogget velg Applikasjoner | 
Visma.net Expense.  

For administrator finnes også følgende mer omfattende bruksanvisning her. 

 

Huldt & lillevik support 
 

For kontakt med Huldt & Lillevik support ring 09102 eller 21499188. Du kan også sende 
mail til support.hl@visma.com og vil motta kvitteringsmail med case nummer.  

 

 
 
 

https://community.visma.com/no/software/brukerforum/
https://community.visma.com/no/software/produkter/Tilleggsprodukter/Vismanet-Expense/brukertips/annet/Kredittkort-i-Vismanet-Expense/
https://community.visma.com/no/software/produkter/Tilleggsprodukter/Vismanet-Expense/brukertips/annet/Integrerte-GPS-aktorer-/
http://www.huldt-lillevik.no/
https://community.visma.com/Global/Visma%20Software/Produkter/Visma.net/Expense/Visma.net%20Expense%20user%20guide%20NO.pdf
mailto:support.hl@visma.com

