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Ekonomiavdelningen fick in kvitton via
post från Malta till Sverige. Om underlag
saknades tog det mycket lång tid att få
in dessa. Dessutom fick ekonomiavdelningen ofta skrynkliga och oläsliga
kvitton.
QuickSpins största utmaning med den
manuella processen för utlägg var att
underlag skickades in både i euro, pund
och kronor. Det var tidsödande att
omvandla valutor först för att sedan
räkna samman summan som skulle
utbetalas och därefter omvandla det
igen till dagens valutakurs.
Med det antal anställda vi har idag hade
vi helt enkelt inte hunnit med om vi
fortsatt med en manuell process.

Lösning
Om QuickSpin
QuickSpin är en svensk spelstudio
som utvecklar onlinekasinospel.
Företaget grundades år 2011 och har
idag 93 anställda i Sverige och på
Malta. QuickSpin har en omsättning
på 180 miljoner sek per år.

Utmaningar
Tidigare fanns inga konkreta rutiner
kring hanteringen av kvitton och utlägg.
Det gjorde att det blev en omständlig
process för de anställda och för
ekonomiavdelningen, särskilt eftersom
företaget finns både i Sverige och på
Malta.

När vi på QuickSpin skulle upphandla
en digital tjänst för utläggshantering föll
valet på Companyexpense eftersom
tjänsten är komplett och mycket enkel
att förstå.
Companyexpense löste utmaningen
med valutaomräkning på ett utmärkt sätt
med automatisk omräkning som gör vårt
jobb betydligt enklare.
Companyexpense var helt enkelt en
väldigt bra matchning för oss.
Implementationen av Companyexpense
gick mycket bra. Quickspins anställda
har haft väldigt lätt att ta till sig tjänsten.
Det krävs ingen manual utan man förstår
tjänsten direkt. Integrationen mot vårt
lönesystem Visma Agda fungerade
mycket smidigt.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@companyexpense.se eller 0771 584 886

”Tiden vi på ekonomiavdelningen
lägger på administration kring utlägg
har gått från dagar till timmar.”
Elisabeth Andolf,
Redovisningsekonom, Quickspin

Resultat
De anställda känner sig mer trygga med
att det blir rätt. Genom integrationen till
Visma Agda kan de se direkt på
lönespecifikationen vilka utlägg de fått
utbetalt och även enkelt kontrollera att
summan stämmer.
Trots den relativt stora mängden
utläggsrapporter som kommer in får
ekonomiavdelningen knappt frågor kring
utläggshanteringen. Den digitala
processen flyter på utan problem. Att
göra utlägg blir därmed inte något som
man skjuter på eller som känns tråkigt.
Nu har vi ett attestflöde som fungerar,
särskilt eftersom cheferna får en notis
när utläggsrapporter kommer in och de
enkelt kan gå in och godkänna
rapporterna i appen eller på webben.
Ekonomiavdelningen spar otroligt
mycket tid på den automatiska valutaomräkningen. De behöver aldrig jaga
underlag från de anställda.
Rapporteringen blir rätt från början vilket
gör att ekonomiavdelningen slipper
lägga tid på att korrigera felaktigheter.
Companyexpense gör att
administrationen kring utlägg har gått
från att ta dagar till att nu göras på bara
några timmar för ekonomiavdelningen.

