Companyexpense
Mobil utläggshantering för företag

Inledning
Molnbaserad redovisning har varit populär i många år, medan utläggsrapportering har
varit lågt prioriterat hos många företag. Men detta håller på att förändras. Mobil utläggsrapportering är här och är snart standard inom alla företag och organisationer.

Varför den växande populariteten?
1. Ekonomiavdelningar blir mer och mer vana vid molnbaserad programvara.
När företag byter till ett molnbaserat ekonomisystem är det enkelt att ansluta tillägg
för att förbättra och förenkla även andra delar av företagets ekonomiska processer.
2. Utlägg som privatpersoner gör i företagets räkning ökar.
Det har blivit mer vanligt att anställda reser i tjänsten eftersom företag idag är
verksamma i större områden än tidigare. I vår globaliserade värld har det blivit enklare
att öppna kontor i andra städer och länder, vilket gör det nödvändigt för anställda att
resa mellan kontoren.
3. Ansvar och affärsöppenhet är högt prioriterat i alla organisationer.
Programvara för mobil utläggshantering gör det enklare att följa de riktlinjer som finns.
Det möjliggör även en enklare godkännandeprocess av reseräkningar, samt mer
omfattande rapporteringsmöjligheter.
4. Förr betydde redovisning och ekonomi ungefär samma sak.
Numer är dessa helt skilda och ekonomichefer är alltmer fokuserade på framtiden.
- Vilka utlägg kan vi förvänta oss de kommande månaderna? Hur kan vi förutse detta?
Hur kommer det påverka vårt kassaflöde? Tidsinsikt och förbättrade rapporteringsverktyg är viktigare än någonsin.
5. Många företag är under ökat tryck att höja vinsterna.
Ett enkelt sätt är att se till att anställda arbetar mer effektivt. Att minska tiden de
spenderar på administration ger snabbt resultat. Med utläggsrapportering i mobilen
blir det enklare och spar tid både för den anställde och ekonomiavdelningen.

Varför byta till mobil utläggshantering?
1. Ökat ansvar och öppenhet.
Det finns en trend om ökad offentlighet och gamla kostnadsstrukturer räcker inte
längre. Skandaler om utläggsrapportering i företag florerar ofta i media och för att
undvika att ert företag riskerar dålig publicitet behövs ett bra system. Riktlinjer för
utlägg måste vara tydliga för att de ska kunna följas.
Fortsättningsvis måste all information om utlägget redovisas och kvitton bifogas.
Companyexpense förenklar hanteringen och hjälper till att uppfylla alla krav. Kvitton
fotas direkt och lagras digitalt, vilket innebär ett slut på borttappade kvitton. Utlägg
Findity AB • Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm • findity.com • +47 (0) 771 584 886 • info@findity.com

kan endast skickas in när alla obligatoriska fält (beroende på er utläggspolicy) är
ifyllda. Med Companyexpense kan maximalt ansvarstagande uppnås. Om Skatteverket eller revisor ber om era anställdas utlägg är det enkelt att ge dem tillgång och
ni slipper oro över att information kanske saknas.
2. Få bättre insikt med realtidsstatistik och förutse kommande kostnader.
Genom att göra utläggsrapportering enkelt uppmuntras de anställda att göra klart
och skicka in sina utläggsrapporter fortare. Tidig information om de anställdas utlägg
innebär att ekonomiavdelningen slipper få alla utläggsrapporter på hög i slutet av
månaden.
Companyexpense visar er utläggsöversikt som hjälper er förutse framtida kostnader.
Här kan ni se utlägg från det att kvittot fotograferats, innan rapporten är godkänd - till
och med innan den anställde har skickat in utlägget. Dessutom får ni möjlighet att se
var i rapporteringsprocessen utlägg fastnar. Glömde den anställde skicka in
utläggen? Har chefen inte godkänt ännu?
Ni kan använda data från Companyexpense för att förbättra förståelsen för ert
företags utlägg. Data exporteras enkelt från Companyexpense i analyssyfte. Ni kan
studera tendenser segmenterade av utläggskategorier, avdelning, plats, anställd osv.
En helt övergripande dashboard kommer att finnas i Companyexpense under 2016.
3. Genomdriva en automatiserad utläggspolicy.
Som tidigare nämnts börjar öppenhet och ansvarsskyldighet med en tydligt definierad
utläggspolicy. Med Companyexpense är det enkelt att bestämma vilka anställda som
är tillåtna att göra utlägg i respektive utläggskategori. Till exempel kanske en
praktikant inte är tillåten att registrera hotellkostnader. Tillåtna utlägg går alltid igenom
en förinställd godkännandeprocess. Alla anställda som rapporterar utlägg har en eller
flera godkännare.
Det kan vara svårt att genomdriva och följa upp stora utläggspolicys på annat sätt än
genom mobil utläggshantering. Det är inte möjligt för anställda att skicka in
utläggsrapporter som bryter mot uppsatta policys. Saknas obligatoriska uppgifter för
ett utlägg kan det inte skickas in. Därför behöver inte ekonomichef eller revisor
kontrollera om rapporterna är helt ifyllda.
4. Minska ersättningstider.
Companyexpense gör det möjligt för de anställda att få ut sin ersättning fortare.
Enkelheten i appen och onlineportalen, samt att rapporten skickas in digitalt innebär
att processen skyndas på. Rapportens godkännare får en notis via mail och mobil
om att det finns en ny rapport att godkänna. När rapporten godkänts skickas den till
ekonomiavdelningen. Utbetalning till den anställde beror på integrationen mellan
verktygen för utläggsrapportering och ekonomisystemet. Så snart ekonomiavdelningen godkänt rapporten betalas ersättning ut till den anställde.
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5. Utläggsrapportering kommer att bli globaliserad och skalbar.
Det är viktigt för växande organisationer att skapa tydliga, globala och skalbara
finansiella processer. I kontrast till utläggsrapporter i pappersform erbjuder Companyexpense allt som behövs.
Companyexpense är tillgänglig dygnet runt, var du än befinner dig. När en anställd
använder Companyexpense spelar det ingen roll om de befinner sig på kontoret,
hemma eller på affärsresa. Det är alltid möjligt att skicka in nya utlägg. Även när
tillgång till internet saknas kan man fota och spara kvitton i appen. Utlägget
synkroniseras automatiskt med onlineportalen när telefonen är uppkopplad till internet
igen.
Om anställda reser utrikes registreras utlägg automatiskt med den lokala valutan. Den
utländska valutan konverteras automatiskt ert företags valuta.
6. Spar tid och pengar och lägg fokus på viktigare saker.
Effektivitet och produktivitet är viktigt för alla företag. Samtidigt letar ekonomiavdelningar alltid efter sätt att reducera sina kostnader. Companyexpense hjälper ert
företag uppnå båda dessa mål.
Appen, automatiserade arbetsflöden, företagsregler och många andra funktioner av
mobil utläggshantering strävar alla mot samma sak: att reducera tiden som
spenderas på utläggshantering. Detta gäller för anställda som rapporterar utlägg,
godkännare, samt ekonomiavdelningen. Processen för en utläggsrapport i pappersformat har många av dolda kostnader, främst i form av tiden som spenderas på
hanteringen av utlägg av alla inblandade i ersättningsprocessen.
Reducerad tid på utläggshantering gör det möjligt för de anställda att fokusera på
viktigare saker. Produktiviteten kommer att öka när anställda spenderar mindre tid på
administrativt krångel och mer tid på att öka lönsamheten för organisationen.

Prova Companyexpense kostnadsfritt i 30 dagar.
Companyexpense gör att ni slipper administrativt krångel kring utläggsrapportering. Vår
onlineportal skapar en automatiserad process för utlägghantering, självklart integrerad
med ert ERP-, ekonomi- eller lönesystem.
Önskar ni en kostnadsfri demonstration?
Vi går igenom funktioner och det enkla arbetsflödet. Maila till
support@companyexpense.se
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