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zExpense 
Inden du anvender zExpense først gang: 
 
Hvis det er en Iphone 
1. Vælg indstillinger (tandhjul) øverst i 

højre hjørne 
2. Vælg anvend mobildata 
3. Vis dimensionsnøgler 
4. Indtast nr. plade, hvis du har kørsel 
5. Tryk Hjem i venstre top. Dine registre-

ringer gemmes automatisk 
 
Hvis det er en Android phone 
1. Vælg indstillinger menuknappen 
2. Tryk derefter preferences (tandhjul) 
3. Vælg anvend mobildata 
4. Vis dimensionsnøgler 
5. Indtast nr. plade, hvis du har kørsel 
6. Tryk tilbageknap. Dine registreringer 

gemmes automatisk 
 

 
 

UDLÆG 
Vælg om det er: 
1.  ”Udlæg” (anvendes kun hvis du har 

anvendt dit eget private betalingskort, 
rejsekort, kontanter eller Skolen har lagt 
ud) ellers 

2. ”Firma kreditkort” 
3. Tag et billed af bilaget og vælg brug foto 
  

 

1. Vigtigt! Tast betalingsdato, svarende til 
den dato du har anvendt dit betalings-
kort 
Hvis du indtaster dato og beløb, der sva-
rer til en postering af Dan-
kort/Mastercardt vil bilaget automatisk 
blive parret med udgiften. Se matching 

2. Beløb 
3. Bemærkning (hvad vedr. udgiften og da-

to) 
4. Afregning, her kan du skifte afregnings-

type, Standard afhænger af bruger: 
”TR-medlem” for TR, der deltager i 
møder indkaldt af Hovedforeningen 
SKAL følges med 50-TR-medlem  
”Kasserer” for Kasserer i lokalafdelin-
ger SKAL følges med din lokalafdeling 
”Medlem” for medlemmer af bestyrel-
sen i Lokalafdelinger SKAL følges med 
din lokalafdeling 
 

 
 



Side 2 af 4 
 

5. Kategori, afgør konteringen 
6. Afdeling er enten 50-TR-medlem eller 

din lokalafdeling afhænger af hvad du 
har valgt i afregningstype 

7. Kontonummer, hvor skal pengene ind-
sættes. Din privat konto, Skolens konto 
eller Lokalafdelingens konto. 

8. Vælg gem 

Matching af bilag med kreditkorttransaktion. 
 
For at lette denne matchning har man også 
mulighed for at gribe det an på en anden 
måde. Man kan vælge at vente, indtil kredit-
korttransaktionen er blevet registreret i zEx-
pense (typisk vil der gå 1-2 arbejdsdage), og 
derefter finde den under ”Ubehandlede”. 
Man har så mulighed for at trykke på det grå 
kamera-ikon til venstre, hvilket vil linke et 
billede direkte til den valgte kreditkorttrans-
aktion 

 
 

1. Nu kan du vælge at lave et nyt udlæg. 
Tryk udlæg i bunden af skærmen eller 

2. vælge hjem for at lave et kørselsudlæg el-
ler trykke vælg i højre hjørne. 

3. Ved vælg, tryk derefter vælg alle i højre 
hjørne eller marker dem du vil sende til 
godkendelse og tryk opret afregning i 
bunden af skærmbilledet 

4. Vigtigt! Skal udlægget fordeles mellem 
flere kategorier/konteringer kan du 
swipe/trække til venstre og vælge Split 

5. eller Slet, hvis udlægget skal slettes 
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KØRSEL 

1. vælge startadressen. Dette kan gøres ved 
enten at indtaste den manuelt, ved at an-
vende din nuværende placering ud fra 
din mobils GPS (den grønne knap), eller 
ved at vælge den fra historikken Hvis du 
trykker på de tre blå prikker ved siden af 
datofeltet (se højre billede), Får du 2 
valgmuligheder, enten aktivere eller de-
aktivere ”Undgå færge” og ”Undgå mo-
torveje”. Du har desuden mulighed for 
at redigere andre ting; fx bliver afstan-
den blevet beregnet ud fra adresserne – 

symboliseret ved dette kort:  Af-
standen kan overskrives manuelt, og i 

givet fald vil dette symbol   blive vist 
både for brugeren selv, samt for ved-
kommende som skal godkende afreg-

ningen. 
2. tryk næste i højre hjørne 
3. Vælg slutadresse. Dette kan enten gøres 

med det samme ved at taste adressen 
manuelt, eller vælge den i historikken 
hvis den er tilgængelig dér. Du kan også 
vente, til du er kommet til dit bestem-
melsessted, og så anvende funktionen 
med at bruge nuværende placering, lige-
som det var muligt med startadressen. 
Når slutadressen er valgt, tryk næste i 
højre hjørne 

4. Nu vælges dato, hvis ikke d.d. 
5. Afregning, her kan du skifte afregnings-

type, Standard afhænger af bruger: 
”TR-medlem” for TR, der deltager i 
møder indkaldt af Hovedforeningen 
”Kasserer” for Kasserer i lokalafdelin-
ger 
”Medlem” for medlemmer af bestyrel-
sen i Lokalafdelinger 

6. Godtgørelse Skal følge Afregning 
7. Afdeling er enten Mellemregning Skole-

lederforeningen eller din lokalafdeling. 
8. Vigtigt! Kontonummer, hvor skal pen-

gene indsættes. Din privat konto, Sko-
lens konto eller Lokalafdelingens konto. 
Altid 14 cifre uden mellemrum 

9. Kørselsgodtgørelse, afgør konteringen 
10. Registrering, bilens registreringsnr. Skal 

altid oplyses. 
11. Bemærkning, mødetype, dato og sted 
12. Vælg gem 
13. Nu får du mulighed for at gemme kørs-

len, oprette retur-rute, forsætte ruten el-
ler annullerer det 

14. Vælger du opret retur-rute skal du ud-
fylde Kontonummer og Bemærknings-
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feltet igen. Tryk derefter indsend i bun-
den af skærmen og din kørsel er sendt til 
godkendelse 
 

SE INDSENDTE AFREGNING TIL 
GODKENDELSE 
1. Vælg ikonet afregning 
2. Her kan du se dine afregninger 

”Verificeret” betyder, at du har 
sendt en afregning til godkendelse 
”Behandlet” betyder at den er blevet 
godkendt 
”Åben” betyder, at du mangler at 
sende afregningen til godkendelse 

3. Vælg den åbne afregning og tryk Ind-
send i bunden af skærmen 

4. Nu er afregningen sendt til godkendelse 

 
 
 
 

 
 


