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Indledning 
Afregninger vedr. transport og fortæring i forbindelse med kurser og møder m.m. sker i et 
web-baseret system, der hedder zExpense.  

Du får adgang til zExpense, når du deltager på et arrangement.  

Din mulighed for at afregne i zExpence bliver tilgængelig senest dagen efter, du har deltaget 
i et arrangement, hvor du modtager en mail med et link til systemet. Ved første login skal du 
danne din egen adgangskode. Denne kode skal du bruge hver gang du fremadrettet logger 
ind i systemet. 

Du kan også få adgang til zExpense på www.zexpense.dk. 

Udfyld gerne dine afregninger hurtigst muligt efter du har deltaget i et arrangement. 

 

Sådan gør du 
Afregninger for de arrangementer du har deltaget i, er oprettet i systemet på forhånd, når du 
ligger ind. De ligger med status åbne, indtil du har udfyldt dem. 

For at udfylde en åben afregning skal du vælge menu-feltet ”Afregninger”.  

Klik på:  ud for den afregning, du vil redigere. 

 

 
 

Derefter åbner et billede som i hovedtræk ser ud som det på næste side. Der kan dog være 
afvigelser mht. navne på knapper samt hvilke knapper, der er tilgængelige. 
 

I dette billede kan du tilføje eller fjerne kørsels- eller udlægsposter. 

• Tilføjelse sker ved at klikke på ”Tilføj ny….” ved den relevante post. 
• Sletning sker ved at klikke på det røde kryds ud for den post, du ønsker at slette. 
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Når du tilføjer et udlæg, ser billedet ud som nedenfor. 

 

 

• Udfyld beløb og evt. bemærkning.  
• Du kan vedhæfte dokumentation - f.eks. et billede.  

Vedhæftning sker ved først at trykke på ”Gennemse” for at finde den fil, du ønsker at 
vedhæfte. Klik på ”Vedhæft bilag”, når filen er valgt. 

• HUSK at klikke på ”Gem”, for at gemme data vedr. udlægsposten. 
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Ved tilføjelse af en kørselspost, ser billedet ud som nedenfor. 

 
 

Udfyld fra- og til-adresserne. Marker dine valg: ”Undgå færge”, ”Hurtigste rute” eller ”Korteste 
rute” og tryk ”Beregn”. Herefter beregner systemet din kørselsafstand.  

Hvis du ønsker det, kan du selv indtaste afstanden, men du skal under alle omstændigheder 
indtaste fra og til adresserne. 

Anfør registreringsnummer og evt. bemærkning. 

Hvis du markerer feltet ”Lav returrute”, danner systemet både udkørsel og hjemkørsel på én 
gang baseret på fra- og til-adresserne. 

Husk at klikke Gem, for at gemme data vedr. kørselsposten. 

 

Send til godkendelse/afregning 

Når du har udfyldt og gemt afregningen med alle relevante data, skal du klikke på 
Afregningen bliver nu sendt videre til godkendelse og derefter til udbetaling. 
Ved indsendelse får afregningen status ’Verificeret’. 
Når afregningen er godkendt ændres status til ’Godkendt’, og når den er overført til 
økonomisystemet til udbetaling, får den status ’Lukket’ 

 

Spørgsmål om anvendelse af zExpense 
Hvis du har spørgsmål om afregningssystemet, kan du kontakte Etf’s økonomiafdeling via e-
mail til regnskab@etf.dk. Vi vender tilbage hurtigst muligt. 
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