Rutine for refusjon av utlegg
samt reiseregninger
Utlegg og reiseregninger føres i regnskapssystemet PowerOﬃce Go. Last ned APP på Apple
Appstore, eller Google Play Store. Søk etter «PowerOﬃce Go».

Opprett bruker i Go
Dersom du ikke har bruker, send mail til kasserer
(oyvindrask@gmail.com) med ønsket e-post for innlogging, så
inviterer jeg deg inn. Send også ved kontonummer for
refusjon av utlegg sånn at det blir registrert i systemet. Da vil
du motta en mail der du oppretter bruker. Etter at dette er
gjort, og du har bekreftet med SMS, kan du logge inn i APPen
og begynne å føre utlegg.

Opprette utlegg

Når du har fått bruker, og
logget deg inn i APPen, kan du
opprette utlegg eller
reiseregninger. Utlegg er flik
nederst til venstre, reiseregning
er neste flik (bilde av et fly).
Trykk grønn Pluss for å
opprette nytt utlegg.
Tips: Etter at du har tatt bilde
av kvitteringen, kan bildet
beskjæres ved å trykke på
«beskjær» og dra den blå
firkanten rundt kvitteringen.
Dette kan også gjøres
automatisk, dersom det er god
kontrast mellom
bakgrunnen og
kvitteringen.
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Etterpå fyller du ut informasjon om utlegget. Beløp og velger hvilken type det er. Trykk ferdig.
Da er utlegget klart for innsending til systemet. Marker den/de du vil sende ved å trykke på
runding foran utlegget, og trykk «Send inn»

Når utlegget er sendt inn kan du kaste kvitteringen om du vil. Penger vil bli refundert på konto så
snart det er godkjent av kasserer og betalingsgodkjenner. For refundering til flykonto i myWebLog
istedet for utbetaling, er det bare å gi kasserer beskjed på forhånd.

Reiseregning

Føring av reiseregning er mye likt som utlegg, bare at det gjerne består av flere utlegg. F.eks buss,
flybilletter, hotell osv. I tillegg skriver man når man startet/sluttet reisen, formålet, reiserute osv.

Hente inn PDFer fra mail.

Man kan kopiere PDFer fra en mail f.eks ved å bruke «dele» funksjonen på telefonen og velge
«Kopier til PowerOﬃce». Etterpå blir dette tilgjengelig i APPen for bruk i et utlegg / reiseregning.
Ta kontakt om noe skulle være uklart. Føring av utlegg/reiseregninger i APPen er enklere både for
dere og for kasserer, selv om det krever litt innsats for å komme i gang.
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