
Reiseregning på mobilen

Med DFØ-appen kan du:

- Registrere reiseregninger
- Søke utgiftsrefusjon
- Laste opp vedlegg
- Sende til godkjenning
- Fraværssøknad
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Hva er DFØ-app?

DFØ har lansert en mobil-app som en tilleggstjeneste til 
selvbetjeningsportalen

DFØ-app er portalen – bare på mobilen
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Hvem kan bruke DFØ-app ?

- Alle ansatte med en stillingsprosent på 20% eller mer

- I tillegg må stillingen ha en varighet på 3 mnd eller  mer

- Det er kun administrative ansatte som kan/skal registrere timer i 
DFØ-appen.
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Hvorfor skal du bruke DFØ-app?

- Enkel å bruke

- Du sparer tid, reiseregningen kan skrives mens du er på reise.

- Ta bilde av kvitteringene dine og laste opp vedlegg underveis

- Send reiseregningen til godkjenning når reisen er ferdig fra 
mobilen
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Slik laster du ned DFØ-app
- Du kan laste ned DFØ-app fra Google     Play og App Store.
- Ikonene ser slik ut:

- Trykk på ikonet, og søk på DFØ
- Installer appen, den er gratis

5Navn på presentasjon  |  Ditt navn  |  11/6/2017



AHO  |  

Første gang du tar DFØ-app i bruk
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-Første gang du tar DFØ-app i bruk logger du inn via ID-porten.

-Du bruker MinID eller BankID for sikker pålogging.
- Du velger en firesifret PIN-kode.
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Pålogging

- Du bruker den firesifrete PIN-koden for å logge på DFØ-appen.
- Du må foreta en ny pålogging mot ID-porten hver tredje måned
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Hovedmeny

- Timeføring (adm.ansatte)
- Fraværssøknad (adm.ansatte)
- Tidssaldo (adm.ansatte)
- Reiseregning
- Utgifts refusjon
- Utbetaling/Lønnslipp
- Hjelp
- Innstillinger
- Logg ut

- Menyen som vises er avhengig av hvilke tjenester AHO har tatt i 
bruk
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Slik registrerer du reiseregning

- Trykk på + for å registrere ny reiseregning
- Du finner flere funksjoner i treprikkersmenyen
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Slik registrere du reiseregner, forts

- Registrer godtgjørelse og utgiftsposter
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Last opp vedlegg

- Trykk på + nytt vedlegg
- Velg ta bilde eller velg eksisterende
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Last opp vedlegg

- Ta bilde – ta bilde med telefonens kamera av f.eks en taxi-
regning.

- Velg eksisterende – last opp vedlegg fra telefon. 
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Slik registrere du utgiftsrefusjon

- Trykk på + for å registrere en ny utgiftsrefusjon
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Registreringer oppdateres fortløpende

- Registreringene dine i DFØ-app oppdateres fortløpende
- Endringer du gjør i DFØ-app skjer umiddelbart på 

selbetjeningsportalen på pc-en.
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Trenger du hjelp?

Ta kontakt med økonomiavdelingen
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