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Martin & Servera

Martin & Servera Gruppen är Sveriges
ledande grossist för restauranger och
storkök. Det är en svensk, familjeägd
koncern med verksamheter i Sverige,
Finland och Norge och med 3 250
medarbetare. Bolagen i koncernen levererar
drycker, livsmedel, utrustning, kem och
tjänster till hotell, restauranger, caféer,
oﬀentliga måltidsverksamheter och butiker.

Utmaningar
Manuell process
Vi hade tidigare en manuell process för
utlägg och reseräkningar. Medarbetarna
redovisade allt på Excelblanketter, en för
utläggsredovisning och en för
reseredovisning. Dessa attesterades
sedan för hand och skickades därefter
med post till Ekonomi eller HR Service
Center beroende på om det gällde utlägg
eller reseräkningar. Där stansade vi sedan
in allting manuellt.
Krångligt & tidskrävande
Med den manuella processen var risken
stor att papperna försvann längs med
vägen i posten eller fastnade på någons
skrivbord. Vi märkte också att många
struntade i att göra sin redovisning för att
det var krångligt, svårt och tidskrävande
att fylla i korrekt information på
blanketterna, skriva ut dem och häfta fast
alla kvitton. Även för de attesterande
cheferna var det en tidskrävande process
att gå igenom allt manuellt.

Lösning
Vi ville förenkla redovisningen av utlägg
och reseräkningar för våra medarbetare
med en digital tjänst. Efter att vi tagit fram
en kravspecifikation tittade vi på flera
leverantörer.

Valet föll på Companyexpense då vi fick
ett mycket bra intryck av tjänsten. Vi såg
att de var redo att ta in en så pass stor
organisation och kund som vi är.
Dessutom är tjänsten användarvänlig och
lätt att förstå för våra medarbetare.

Resultat
Förenklar medarbetarnas vardag
Att implementera Companyexpense gick
väldigt bra. I och med att vi gick från att
redovisa utlägg och reseräkningar på
Excel-blanketter, till att istället använda
en app i telefonen var våra medarbetare
motiverade till förändringen. De såg att
tjänsten skulle förenkla deras vardag
betydligt.
Allt i en app
En av de största fördelarna med
Companyexpense är att vi kan redovisa
alla typer av utlägg och reseräkningar och
även sköta attestering i en och samma
app. Vi behöver inte använda olika
blanketter eller olika appar. För de
medarbetare som reser i tjänsten
redovisas hela resan med utlägg,
milersättning, traktamente och
representation på samma ställe och
redovisningen kan göras under resans
gång.

”

En av de största fördelarna med
Companyexpense är att vi har allt
samlat i en app – utlägg, kortköp,
traktamente, milersättning och
attestering.
Amanda Träﬀ, HR Service Center
Martin & Servera AB

Köp som görs med företagskort kommer
automatiskt in i appen vilket minskar
risken för att man glömmer redovisa ett
utlägg. Vi ser att våra medarbetare
generellt har blivit bättre på att redovisa
alla sina utlägg och reseräkningar.
Dessutom kan medarbetarna följa vart
utlägget eller reseräkningen är i processen
direkt i appen, dvs. om det är attesterat
eller om det är på väg för utbetalning.
Sparar tid
Vi sparar väldigt mycket tid ur ett
administrativt perspektiv för alla –
medarbetare, chefer och Ekonomi och HR
Service Center. På Ekonomi och HR
Service Center slipper vi stansa in allt
manuellt, vi läser bara in filerna i vårt
lönesystem.
Nöjda medarbetare
Att byta till Companyexpense har varit ett
stort lyft för oss. Våra medarbetare och de
attesterande cheferna är väldigt nöjda just
för att det är så enkelt att både redovisa
och attestera i appen. Det är lättare att
göra rätt från början.
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