Hogia PBM Travel
Registrera dina reseräkningar direkt via webben!

Hogia PBM Travel är ett webbaserat verktyg för registrering och
hantering av reseräkningar i såväl enanvändar- som fleranvändarmiljö. Systemet erbjuder dig en enklare och tryggare tillvaro och
är det självklara valet för dig som vill förbättra arbetsrutinerna och
spara tid. Via funktioner för attesthantering och behörighetssystem
skapar systemet förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter.

Hogia PBM Travel ger dig många möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inrikes/utrikes traktamente
utlägg och representation
bilersättning
attesthantering
behörighetssystem
integration
koncernhantering
Credit card service
språkfunktion

Inrikes och utrikes traktamente

Hogia PBM Travel levereras startklart enligt SKV:s regler. Skatte
pliktiga traktamenten kan naturligtvis anpassas efter företagets
egen policy. Programmet håller automatiskt ordning på när helt
eller halvt traktamente skall utbetalas   utifrån de datum och
klockslag för resan som läggs in.
Systemet innehåller traktamentesbelopp för samtliga länder och
hanterar tjänsteresor som sträcker sig över flera länder. Hogia PBM
Travel känner automatiskt av vilket land resenären har vistats i längst
tid och beräknar sedan traktamente utifrån det. Normalt förändras
flera skattefria landsbelopp under året beroende på kostnadsläget i
landet och du uppdaterar då enkelt programmet via funktionen för
uppdatering av utlandstraktamente.

Måltidsreduktion

Windows/PC-baserat administrationsprogram
och webbklient

Systemet består av två huvuddelar och beroende på vilken roll användaren har utförs arbetsuppgifterna i olika delar av systemet. För
att kunna arbeta i Hogia PBM Travel behöver du både det Windows/
PC-baserade administrationsprogrammet och webbklienten.
I administrationsprogrammet kan en eller flera administratörer
arbeta med registerupplägg, inställningar, upprättande och underhåll av atteststruktur, export till lönesystem, programuppdateringar och så vidare.
Resenärer och attesterande chefer arbetar i webbklienten för
registrering och attestering av reseräkningar. Användarna får
därmed en stor frihet att när som helst, oberoende av var de befinner sig, utföra sitt arbete runt reseräkningarna. Webbklienten
gör att företagets hantering av reseräkningar sker på ett modernt och rationellt sätt.

Har resenären fått måltider betalda under tjänsteresan kan traktamentet minskas enligt SKV:s regler och eventuell kostförmån
beräknas. Alla reducerings- och förmånsbelopp är naturligtvis
inbyggda i systemet. Administratören anger själv vilken måltids
reduktion som skall ske automatiskt.  Resenären kan alltid i samband med registreringen ändra vilka måltidsavdrag och kostförmåner som ska beräknas.

Utlägg och representation

Utläggsregistret lägger du upp utifrån ditt företags förut
sättningar och personalpolicy. Du har möjlighet att ange ett på
förhand givet utläggsbelopp som ska gälla för ett visst utlägg.
Programmet innehåller från start de vanligaste typerna av utlägg, t ex utlägg för hotell & logi, hyrbil och parkering. I registreringsbilden för utlägg   finns numera möjligheten att bifoga
inskannade dokument,  t ex kvitton, vilket förenklar och snabbar
upp attesthanteringen.
Programmet har en komplett hantering av representation. När du
registrerar representationsutlägg anges typ av representation, antal
deltagare, namn, befattning och företag för personerna, samt kvittots belopp. Programmet räknar sedan fram vad som är avdragsgillt
och inte. Vilket belopp som ska vara avdragsgillt kan du själv styra
från representationsregistret.

www.hogia.se/systems

Bilersättning

Hogia PBM Travel innehåller aktuella skattefria belopp för ersättning av resor med egen bil i tjänsten. Naturligtvis kan du komplettera med skattepliktig del, samt ersättning för passagerare
och last. Du kan skapa flera olika kategorier av ersättningar och
resenärerna kan därför ha olika ersättningar.

Rapporter

I rapportdelen får du en överskådlig bild av t ex reseräkningar
och bokföringsorder. Rapporterna kan exporteras till Word och
Excel direkt från programmet.

Teknologi

Den Microsoft-teknologi som ligger till grund för Hogias reseräkningssystem (.NET/ASP.NET och SQL Server) ger ett driftsäkert
system med lång livslängd.

Hogias portallösning ger dig många fördelar:
• Medarbetarna kan själva registrera adressändringar och uppgifter
för närmast anhörig.
• Automatisk inbjudan med användarnamn och lösenord.
• Nyhet & Dokument – med möjlighet att publicera nyheter,
dokument, logotype och länkar till samtliga användare.
• Möjlighet att publicera kontaktuppgifter per bolag.
• Kraftfull säkerhet med bland annat stöd för krypterad kommunikation via SSL/HTTPS och där ”engångslösenord” via e-post eller
SMS finns som tillval. En stark lösenordshantering gör det möjligt
att ställa in längd och format på lösenord, spärr av användarkonto
efter ett antal felaktiga inloggningsförsök samt hur ofta lösenord
behöver förnyas.
• Engelska som valbart språk i Hogia PBM Travel.

Hogia PBM Travel i Hogias portallösning

Hogia PBM (Personal Business Manager) är en portal som knyter
samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida – företagets startsida. Innehållet
i portalen kan enkelt anpassas för varje användare genom rollstyrd behörighet.
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Tilläggsmoduler till Hogia PBM Travel
Hogia Credit card service

En unik molnlösning för import av korttransaktioner. Kopplingen
gör överföringen snabb och säker för både företaget och den
anställde. Hogia Credit card service ger dig möjlighet att få tillgång till dina kreditkorttransaktioner snabbt och enkelt i registrering av utlägg och representation i Hogia PBM Travel eller i
Hogia Resa. Med Hogia Credit card service hämtas dina transaktioner in till programmet, vilket minimerar orsaker till att fel
ersättning betalas ut.
Har företaget utlandsresor importeras transaktionen alltid i rätt
valutakurs . Transaktionen innehåller den kurs som gällde på utläggsdagen. På så sätt ökar kontrollen ytterligare, även över de
mindre summorna, som kan ha stor betydelse på sikt. Dubbel
arbete undviks i registreringen av reseräkningar.
Användning av programmet tillsammans med import av transaktion ger kostands- och tidsbesparingar i din reseräkningsadministration.
Inga ytterligare installationer krävs för att komma igång med tjänsten. Uppdatera licensen för Hogia Credit card service och starta!

Körjournal och beräkning av drivmedelsförmån

När företaget har tjänstebilar kan resenärerna föra körjournal direkt
i webbklienten. Rapport tas enkelt ut av både administratör och resenär och ger en sammanställning av körda mil i tjänsten och privat.
Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen upp
kommer en skattepliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet.
I administrationsprogrammet gör administratören beräkningen
av drivmedelsförmån för de anställda. Antingen hämtas underlaget för beräkningen från körjournalen i programmet eller så
görs beräkning manuellt i rutinen.

Attesthantering, behörighetssystem och ombud

Hogia PBM Travel ger dig möjlighet till attestering av reseräkningar elektroniskt, direkt i programmet. Attestfunktionen ger
dig möjlighet att arbeta med upp till tre attestnivåer och du styr
själv i vilken ordning attesten ska ske. Attestarbetet utförs av en
eller flera användare med attestbehörighet och sker i webbklienten. Attesträtten kan även tidsbegränsas.
Administrationsdelen av Hogia PBM Travel innehåller ett behörighetssystem som möjliggör ett flexibelt och delegerat arbetssätt. Via
behörighetssystemet styrs de olika användarnas tillgång till systemet.
Via ombudsfunktionen kan du enkelt låta en person vara ombud åt
en eller flera resenärer, det vill säga lägga upp reseräkningar åt dem.

Integration
Valuta

Valuta ger dig möjligheten att registrera utlägg samt representation i olika valutor. Samtliga valutor finns med i registret från
början och du väljer vilka som ska finnas tillgängliga när resenären
registrerar sina reseräkningar. Valutamodulen hjälper till att räkna
fram priset i SEK utifrån den kurs som du har angivit i valutaregistret eller den kurs som resenären väljer vid registreringstillfället.

Språk

Språkfunktionen ger användaren möjlighet att välja mellan olika
språk, både hjälpfiler och webklient översätts till valt språk. Idag
kan du välja mellan svenska eller engelska. Som administratör
kan du ställa in språk för hela företaget eller per användare. Användaren kan i sin tur själv ändra språk.

Via Hogias öppna standardiserade gränssnitt IPA (= Interface
of Personnel Administration) kan systemet kommunicera både
med försystem och eftersystem när det gäller personuppgifter
och lönetransaktioner.
För export till lönesystem har programmet en komplett XMLkoppling. Har du Hogias lönesystem förs samtliga transaktioner
över direkt in i löneberedningen på respektive person. Integration med andra lönesystem på marknaden är möjlig via systemets öppna standardiserade gränssnitt baserat på XML.

Koncernhantering

Programmet kan byggas ut med funktionalitet särskilt framtagen för företagskoncern. Koncernhantering erbjuder ett rationellt arbetssätt för företagsgrupper. Tilläggsmodulen ger t ex
möjlighet att skapa atteststrukturer över företagsgränserna inom
koncernen och möjlighet att ange att inställningar som görs i ett
företag automatiskt förs över till ett valfritt antal företag inom
koncernen. Alla företag måste ligga i samma databas för att til�läggsmodulen ska fungera.
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