
iCORE Travel & Expenses gir rask og enkel administrasjon av reiser, utlegg og 

kjørebøker.  Modulen skaper grunnlag for refusjon over lønn, viderefakturering og 
eventuell bokføring av reisekostnader i prosjektregnskap. 

 

Med iCORE Travel & Expenses forenkles registrering og administrasjon av reiser ved at hele prosessen 
foregår elektronisk. Sluttbruker registrerer selv regningen i web-grensesnittet, laster opp eventuelle 

bilag og signerer elektronisk. Den som godkjenner regningen verifiserer at nødvendige bilag er vedlagt 

og at oppgitte mva-satser stemmer med spesifikasjon på bilagene. 
 

iCORE Travel & Expenses tillater fri definisjon av regningstyper, slik at man i tillegg til tjenestereiser 

etter statens regler og satser også kan ha reisetyper med tariffbestemte eller bedriftsinterne regler og 
satser.  Modulen har også funksjonalitet som støtter pendlerreiser, hvor reise til og fra arbeidssted 

avbrutt av arbeidsperiode håndteres som én reise.  

 
For alle regningstyper er det mulig å definere hvilke kostnadstyper som skal være tilgjengelige, slik at 

f.eks. kostnadstyper som kun skal være tilgjengelige på pendlerreiser ikke er tilgjengelige på ordinære 

tjenestereiser. 
 

Tilgangskontroll styrer om en bruker kun skal administrere egne regninger, administrere andres 
regninger, foreta bilagskontroll eller korrigere godkjente regninger. 

 

 
 

 

Versjon 2.4.6 Produktark iCORE Travel & Expenses 

Web-basert modul for administrasjon av reiseregninger, 
utlegg og kjørebøker. 
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 Elektronisk bilagshåndtering og mva-kontroll. 

 Elektronisk signering og godkjenning, herunder stedfortrederfunksjonalitet ved fravær. 

 Korreksjonsfunksjon med audit-trail. 

 Konfigurerbar automatisk eller manuell dietthåndtering. 

 Veiviserfunksjon som hjelper brukeren gjennom stegene i opprettelse av reiseregninger. 

 Kopiering av tidligere reiseregning som mal for ny reise. 

 Telling av reisedøgn og godtgjorte kilometer gjennom året. 

 Purring pr mail og/eller SMS ved manglende signering eller godkjenning. 

 Standard oppsett av tjenestereiser med statens satser. 

 Valutagrensekontroll ved utlegg i fremmed valuta. 

 Fritt definerbare regningstyper og kostnadsarter med tilhørende satser. 

 Lønnsfunksjonalitet med regelstyrt utledning av lønnsarter, herunder splittfunksjonalitet.  

 Fleksible rapporteringsløsninger med MS Excel-pivotfunksjonalitet som sluttbrukerverktøy. 

 PDF-generering av fakturaunderlag med alle tilhørende bilag. 

Nøkkelfunksjonalitet i iCORE Travel & Expenses 


