COMPANYEXPENSE KUNDEHISTORIE

Persson Invest er et familieeid konsern med
1400 ansatte i Sverige og Norge. Selskapet
ble grunnlagt i 1932, da brødrene
Sven og Gustaf Persson ble forhandlere for
Volvo i Östersund. I dag har selskapet
kjernevirksomhet innen salg og service av
personbiler, lastebiler og busser, samt
eiendomsforvaltning, skogforvaltning,
høvlerier og produksjon av fornybar energi.
Omsetningen er på 6 milliarder kroner.

Utfordringer
Manuell prosess
Tidligere hadde vi stort sett en manuell
prosess for utlegg og reiseregninger.
Medarbeiderne skrev reiseregninger og
sendte dem sammen med
kvitteringsbilagene til sjefene som skulle
attestere og skrive under. Sjefene
videresendte i sin tur reiseregningene til
lønnsavdelingen for utbetaling.
Tungvint logistikk
De svenske virksomhetene våre er spredt
fra Kiruna i nord til Västerås i sør, med
medarbeidere, sjefer og lønnsavdelinger
på forskjellige arbeidsplasser, så vi måtte
sende reiseregningene mellom disse
stedene. Det var utrolig tidkrevende og
medførte store portokostnader, dessuten
risikerte vi at reiseregningene forsvant
underveis.
Manglet bilag
Reiseregningene ble ikke utbetalt før
bilaget med underskrifter var kommet
frem til oss på lønnsavdelingen. Iblant
kom bilag på avveie eller forsvant i
posten, og da måtte vi mase på
medarbeiderne for å spore opp bilagene.
Det førte til at reiseregningene noen
ganger kom inn for sent til lønnskjøringen,
slik at utbetalingen til medarbeiderne ble
forsinket.

Løsning
Vi ville slippe det manuelle arbeidet med
utskrifter, underskrifter og sending av
reiseregninger i posten mellom
arbeidsplassene. Vi så etter en løsning
som kunne digitalisere hele prosessen for
utlegg og reiseregninger, for å gjøre det
enklere og mer effektivt for
medarbeiderne, sjefene som skulle
attestere og oss på lønnsavdelingen.
Vi valgte Companyexpense, fordi
tjenesten gjør det mulig å samle
rapportering og attestering av alle utlegg
og reiseregninger i én og samme app.
Dessuten digitaliserer tjenesten hele
prosessen, fra kjøp til refundert utlegg.

Resultat
Effektiv implementering
Implementeringen av Companyexpense
var enkel og effektiv. Medarbeiderne så
fordelene med å digitalisere og forenkle
prosessen, og var derfor positivt innstilt til
endringen.

”

Nå har vi en mye mer effektiv
prosesss for utlegg og
reiseregninger, og medarbeiderne
synes at tjenesten er veldig
brukervennlig.
Catharina Dowler, lønnsansvarlig
Persson Invest Ekonomipartner AB

Mer effektiv prosess
Nå synes medarbeiderne at det er enkelt
og greit å lage reiseregninger. De tar bilde
av kvitteringen rett etter kjøp, og så leser
tjenesten av kvitteringen og fyller ut
informasjonen for dem. De sender
reiseregningen til sjefen, som får et varsel
og kan gå direkte til appen og attestere
reiseregningen.
Hele prosessen er mye mer effektiv.
Medarbeiderne sparer masse tid og
energi, og de synes at tjenesten er veldig
brukervennlig.
Korrekt grunnlag og raskere utbetaling
På lønnsavdelingen får vi inn
reiseregningene og alle bilag i tide til
lønnskjøringen. Det gjør at vi både får mer
tid til å kontrollere at alt stemmer, og at
medarbeiderne får raskere utbetaling.
Ved å bruke Companyexpense sparer vi
på lønnsavdelingen omtrent en halv dag i
måneden.
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