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Allmänt 
Varje reseräkning kan skapas i datorn eller i mobilen. Viktigt att veta är att varje reseräkning 
attesteras av 1 person vilket gör att referensen i huvudrubriken är det som knyter 
reseräkningen till den som skall attestera. Referensuppifter, konto och kostnadsställe skickas 
av aktivitetsansvarig. Har du inte de uppifter kontakta aktivitetsansvarig, reseräkningen går 
inte iväg för utbetalning utan dessa uppgifter.  

När du använder Foto i mobilen kan systemet också tyda kvittot och läsa in uppgifter om 
belopp datum osv. Kvittotolkning. 

Har du fått kvitto i pappersformat ska den alltid skickas till Vision. Ta bild på kvitto, bifoga 
den till reseräkningen, skriv ut reseräkningsspecifikation, häfta ihop den med kvitton och 
skicka till Vision.  

Tänk på att ange totala mil för bilersättningen.  

Uppgifter och utebetalning och lönespecifikationen kommer du hitta på din sida.  

Utbetalningen sker via Swedbank. Du kan alltid koppla ditt konto till Swedbanks SUS 
utbetalnignar för att få lön direkt på konto, i annat fall skickas en utbetalningskort av 
Swedbank.  

Anmäll ditt konto på Kontoregister – anmälan online | SUS | CSN | Konto | Swedbank 

 

Utbetalningen sker den 25 i månaden, beroende på vilken veckodag den infaller på.  
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Startsidan  

 
På startsidan”Hem” hittar du påminnelser där du kan klicka dig fram till vad du skall 
klarmarkera. Påminnelserna hamnar även i mobilen. 

 
Ni hittar även manualerna som tillhör HRM travel för Vision 
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Översikt reseräkning 
Tänk på att originalkvitton måste alltid skickas till Vision. 

Reseräkningens huvudinformation visas alltid högst upp i reseräkningsvyn. Dina 
reseräkningar finns alltid samlade under Reseräknings-listan.  

  
Reseräkningen Ärende är en beskrivning av vad just denna reseräkning innehåller. 

Konteringar är det kostnadsställe och konto som reseräkningen skall konteras på.  

Det är även Referensen som anger vem som skall attestera reseräkningen.  

 
 

Längst ut till höger hittar vi reseräkningens status. Klicka på för att se vilken användare 
som förändrat statusen. 

 
Alla delar av en reseräkning registreras med hjälp av de tre funktionsknapparna: 
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En ny registrering kan även göras direkt via funktionsknappen NY i transaktionsvyn.  

 
Allteftersom du rapporterar olika poster kommer sammanställningen av reseräkningen att 
fyllas på:  

 
För att se totalsummor för reseräkningen, klicka på Visa summor längst ut till höger.  
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Valideringsfel i sammanställningen 

Om något saknas, är inkorrekt ifyllt eller fel på något annat vis som gör att granskning inte 
kommer att kunna göras kommer det att synas som en röd markering i sammanställningen.  

Genom att klicka på den röda markeringen får du information om vad som kan vara fel. 
Åtgärda och spara så ska cellen bli grå och ok.  

Rapportera resetransaktioner 
Använd funktionsknapparna högst upp för att rapportera dina olika resetransaktioner.  

 

Var och en av de här funktionerna kommer att guida dig, steg för steg, i vad som ska 
registreras. Efter att du har registrerat alla steg, glöm inte att spara varje transaktion. Vi ska 
nu titta närmare på varje typ av transaktion.  

Inrikes resa  

 

 

 

 

 

 

Ny reseräkning 
När du klickar på Resa möts du av följande dialog.  

Börja med att fylla i inrikes och sedan datum och klockslag samt eventuellt ärende.  Ange 
även avreseorort och destination. 

 
Kost och logi  
Systemet ger dig ett förslag utifrån de datum och klockslag du valt. 
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Gå vidare till Kost & Logi. Här anges hur varje måltid har bekostats. Stämmer inte det 
föreslagna på någon dag är det bara att ändra (1). 

Skulle samtliga måltider vara felaktigt föreslagna för hela resan kan du använda snabbvalet 
(2) högst upp för att ändra på hela kolumnen på en gång. 

I kolumnen Logi anger du om hur eventuell övernattning har bekostats. (3) 

 

 
 

Ingick i hotellpriset ( ex frukost ) 

Bekostats av Vision (din arbetsgivare), en förmån kommer att registreras 

Bekostat själv – ersättning utgår enligt Visions traktamentes regler 

Representation – Om kosten varit en representation enligt skatteverkets regler  

 

Bilresa 

Ange vilken bil du kört samt destination och antal mil. 
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 Utlägg 

Om du haft ett utlägg under resan så kan du även lägga in dett direkt i flödet.  

 
 

Välj typ av utlägg. Därefter kommer de uppgifter som krävs att du fyller i komma upp. 

 

 
Skriv in de obligatoriska uppgifterna och koppla (bifoga) kvittot 
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Endast Bilresa 

  
  
Börja med att fylla i när du hade din Bilresa, avrese- och destinationsort samt sträcka. 
Tänk på att fylla i totala ”Mil”. Du kan även lägga till ort på resan – välj lägg till rad. 
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Endast Utlägg 

 

 

Börja med att ange typ av utlägg och fyll i övriga fält. 
 
Beroende på om du har valt ett utlägg eller en representation kan olika fält behöva fyllas i. 

 

Om ett utlägg görs i annan valuta hämtas kursen för det datum då utlägget gjordes. Beloppet 
anges alltid i den angivna valutan. 

 

Om du haft ett utlägg under resan så kan du även lägga in dett direkt i flödet. 

 
 

Eller klicka direkt på ikonen 

  
 

Välj typ av utlägg. Därefter kommer de uppgifter som krävs att du fyller i komma upp. 

Skriv in de obligatoriska uppgifterna och koppla (bifoga) kvittot. Kvitto i pappersformat 
bifogas tillsammnas med reseräkningen och skickas till Vision.  
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Utlägg 

 

 

Reseräkningsspecifikation 
För att skriva ut din reseräkningsspecifikation, använd knappen .  

Utskriften öppnas i en ny flik, varifrån du sedan kan skriva ut den på papper.  

Välj att skriva ut med eller utan bilagor. 
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Totalsummor av alla delar visas alltid på sista sidan under ”Sammandrag reseräkning” eller före 
bilagor om du valt utskrift med bilagor 

 

Kopiering av reseräkning 

 

Det kan finnas tillfällen då man vill ha en exakt likadan reseräkning fast andra datum. Då 
använder du knappen kopiera.  
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Granska reseräkning 
När din reseräkning är helt klar och du vill låta den gå vidare för attest klickar du på 

klarmarkera   för att sätta din signatur på att reseräkningen är färdig och korrekt. 

Klarmarkering sätts och status på reseräkningen ändras. Du är nu klar att påbörja 
nästa reseräkning. 
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Registrering av resa eller utlägg i  Mobile 
 

På startsidan syns de ikoner så du som medarbetare har behörighet till. 

Uppe i högra hörnet finns en meny för inställningar. 

I menyn kan du ställa in personliga uppgifter om dig, närmast anhöriga mm 

Du kan under inställningar byta bakgrundsbild, byta lösenord mm 
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Skapa en reseräkning 

Klicka på ikonen – Reseräkning 

  
I första vyn kommer du att se ev pågående reseräkning. Önskar du skapa en ny klicka på +  

 

      

 
  

Skriv in ärende för 
reseräkningen och klicka 
sedan på + för att göra 
dina nästa val. 
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Inrikes Resa 

Resa 

  
 

Kost och logi 

  
 

Följ anvisningarna för 
resa och fyll i alla fälten. 

 Ärende 
 Avresa 
 Avreseort 
 Resan avslutades 
 Destination 
 Konteringar för 

resan 

Kost och logi måste alltid 
fyllas i korrekt. Om du 
önskar ändra hela resan 
kan du gå på snabbval 
högst upp alt på varje 
måltid. Scrolla nedåt om 
det är många dagar. 
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Konteringar 

           

 
  

När resan är ifylld och klar 
kan du i högra hörnet gå 
in i meny och göra vissa 
val. 

I konteringar väljer du 
vilket kostnadställe som 
skall deb likaså som skall 
attestera reseräkningen. 
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Utrikesresa 

Utrikes resa fungera som inrikesresa förrutom att fler frågor om resan måste besvaras. 

Resa 
 

  
 

  

 Ärende 
 Resan påbörjades   

(Hemma alt på arb) 
 Avresa från Sverige 
 Konteringar 
 Besökta länder 
 Ankomst  
 Avresa 
 Ärende 
 Lägg till Ev fler 

länder 
 Återkoms till 

Sverige 
 Resan avslutades 

(Hemmet, alt på 
arbetsplatsen) 
 
 

Scrolla för att komma ner i 
menyn 
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Kost och Logi 

  
Konteringar 

           

 

Kost och logi måste alltid 
fyllas i korrekt. Om du 
önskar ändra hela resan 
kan du gå på snabbval 
högst upp alt på varje 
måltid. Scrolla nedåt om 
det är många dagar. 

När resan är ifylld och klar 
kan du i högra hörnet gå 
in i meny och göra vissa 
val. 

I konteringar väljer du 
vilken Referens som skall 
deb likaså som skall 
attestera reseräkningen. 
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Utlägg 

   
 

 

 

Börja med att ange typ av utlägg. Utläggstypen kommer sedan att bestämma vilka 
ytterligare fält som behöver fyllas i. Bläddra i listan över utläggstyper eller använd 
sökfältet för att hitta rätt typ som matchar ditt utlägg. 

 

Ange information, såsom datum, belopp, eventuell kommentar och kontering för 
utlägget. Ändras inte datumet sätts det automatiskt till dagens datum. Om du redigerar 
ett befintligt utlägg kan du radera det om det är felaktigt. 

 
 

Använd Bilagor för att ta ett kort på ditt kvitto och direkt koppla det till ditt registrerade 
utlägg. Klicka på  för att antingen fota ditt kvitto, använda en bild tagen sedan tidigare 
eller klicka på  för hämta en fil från kopplad molntjänst, här kan du även välja fota eller 
redan tagen bild genom att klicka på + tecknet. 
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1. Behöver du ändra namn på bilagan, ta bort kopplingen till utlägget eller helt ta bort 

bilagan klicka på bilden eller på .meny knapp kopplad till bilden 
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Bilresa 

Ange först om det är en enkel resa eller tur och retur. Fyll sedan i bilresans ärende, datum 
och tid för avresan, avreseort, besökta orter, datum och tid för återkomst, sträcka och 
eventuella konteringar. 

Du anger avreseort och destinationsort och du kan lägga till ytterligare orter på resan om 
rundresan inte går direkt mellan två punkter. 

Ange resans totala sträcka. Sträckan skall anges i mil. 

 

 
 

 

 

  

Scrolla för att komma 
nedåt i reseräkningen.  
Ange alltid resan i Mil. 
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Bilaga 

 

De flesta utlägg kräver en bilaga för att reseräkningen skall godkäönnas. Utlägget måste 
kunna styrkas genom ett digitalt eller fysiskt kvitto. 

Alla kvitton måste bifogas digitalt för att dessa sedan skall kunna finnas tillgängliga för 
persponen som skall granska och attestera reseräkningen.  

Bilagan kan du koppla genom att direkt ta ett foto alternativt koppla en bilga asom du har 
tillgänglig i telefonen. Har du bilagan på din dator kopplar du upp dig på datorn och kopplar 
bilagan där när du har möjlighet. 

 
 

 

  
Bibliotek= Foton på din telefon 
Tabild – Fota direkt 
Bläddre – hitta bilagor på din 
telefon 
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Fota kvitton 
På startsidan finns en ikon Fotografera kvitto. När du väljer den kan du sedan fota ditt kvitto 
som du sedan direkt kan koppla till en reseräkning alt låta det sparas. När du använder Foto 
kan systemet också tyda kvittot och läsa in uppgifter om belopp datum osv. Kvittotolkning. 
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Klarmarkera din reseräkning i mobile 
För att markera din reseräkning som helt klar måste du sätta din signatur på reseräkningen. 

Detta gör du genom att använda menyknappen och Klarmarkera. Om allt är korrekt inmatat 
kommer reseräkningen att få status klarmarkerad och om något felar kommer systemet att 
påpeka vad som behöver justeras.  
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