
Til ansatte/tillitsvalgte/utøvere hos Norges hundekjørerforbund 
 

Nytt lønnssystem fra oktober 2022 

Fra og med oktober 2022 vil forbundet bytte lønnssystem til Visma.net payroll som er et skybasert 

lønnssystem. Dette systemet er meget godt integrert med vårt økonomisystem og vil blant annet 

lette arbeidet med å vedlikeholde grunndata som benyttes i både økonomi- og lønnssystemet. Byttet 

har for øvrig vært en lenge planlagt overgang for å kunne benytte en 100% skybasert programvare 

for både økonomi og lønn. 

 

Ny Expense lisens 

Samtidig vil Expense bli enda mer integrert med det nye lønnssystemet. Byttet vil medføre at du 

mister tilgang til den gamle brukeren, inkludert alle reiser/utlegg og kvitteringer som er registrert fra 

den. Dette er med virkning fra i dag. 

Du vil via din Visma.net bruker få tilgang til den «nye» Expense ved at du får tilsendt en mail i det 

øyeblikket din bruker i det nye lønnssystemet blir aktivert. Dette kan ta 7-14 dager. 

 

Last ned en APP 

I det nye systemet vil du behøve å laste ned en APP som heter Visma Employee på din telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her vil du kunne se din lønnsslipp og her vil du kunne scanne dine kvitteringer (i stedet for Visma 

Attach, som blir nedlagt). Kvitteringene skal ikke sendes direkte fra appen, men lagres for å plukkes 

opp via Expense i nettleseren for å registrere avdeling og prosjekt før innsending av reiseregning. 

Alle bilag vedrørende samme reise/oppdrag sendes i samme utleggsrefusjon. 



 

 

Lønnsslippene dine kan du lese både fra telefon og fra WEB-pålogging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Support – Visma Community 
 

Visma Support: 

Teknisk brukerhjelp og applikasjonsguiding fra Visma skysupport@visma.com / tlf.: 21 89 64 04 – 

åpent mellom 08:00-16:30. 

Det kan være lurt å registrere seg som bruker i Visma Community, her kan man få gode tips og mye 

faglig innhold. Info om registrering får du her 

For brukerveiledning og brukertips til Visma Expense:  

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Expense/Brukertips-for-deg-som-bruker-

Visma-net-Expense/ta-p/114770 

Vedr. lønns- og HRM faglige spørsmål, ta kontakt med din leder som vil kunne formidle eventuelle 

spørsmål og problemer videre med Columbi. 
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