
Fleksibel arbeidshverdag 10 gode grunner til å velge Bluegarden Mobil:
Med våre mobile tjenester legger vi til rette for ytterligere fleksibilitet der selv-
betjening og brukervennlighet står sentralt. Mobile tjenester handler om å gjøre 
løsningene våre tilgjengelige for brukerne «der de er». Våre kunder sitter med en 
svært mobil arbeidsstyrke som forventer en fleksibel og effektiv arbeidshverdag 
i stadig større grad – ikke minst når det gjelder lønns- og HR-tjenester. Dette 
behovet skal Bluegarden imøtekomme.  

Vi vil fortsette å fokusere på en markedsdrevet utvikling basert på det som er 
viktigst for våre kunder. Derfor ønsker vi at våre kunder er involvert i prosessen og 
er med på å forme den mobile strategien vi legger for de neste årene. 
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Bluegarden Mobil
MOBILE TJENESTER

Bluegarden utvikler effektive og skalerbare tjenester som 

tar hånd om det administrative rundt lønn og HR, slik at du  

får frigjort både tid og ressurser til egen kjernevirksomhet. 

Reise og utlegg
Registrer reise, utlegg og kjørebok direkte på mobil. Ta bilde av kvitteringer, 
mellomlagre og fortsett registrering når det passer deg – og kast kvitteringene. 

Kvaliteten på registrerte data blir betydelig 
bedre når reiseregninger og utlegg blir regi-
strert der de oppstår. Slik som for eksempel å 
registrere taxituren du akkurat benyttet til et 
kundemøte, registrere kilometerne du kjørte 
til og fra et seminar, eller å ta bilde av, og laste 
opp kvitteringen for utlegget du nettopp hadde.

Med denne mobile tjenesten unngår du mye 
frustrasjon hos dine medarbeidere, og frigir 
tid til viktigere arbeidsoppgaver. Ansatte kan 
registrere sine utlegg, reiser og kjøreturer 
på farten. 

Medarbeidere kan: 
 Registrere transaksjoner fortløpende

 Fullføre registrering uten å logge 
 seg inn i en portal

 Mellomlagre og fullføre senere

 Få raskere godkjenning

 Kaste kvitteringene

Enkelt å registrere

Økt tilgjengelighet

Bedre kostnadskontroll

Mindre feilregistreringer

Mer fornøyde ansatte

Registrer reise, utlegg og kjørebok direkte på mobil. Ta bilde av kvitteringer, 
mellomlagre og fortsett registrering når det passer deg – og kast kvitteringene. 
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