Det ska din utläggstjänst erbjuda
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Expense Management on-the-go
Expense Management ska du kunna göra onthe-go, när det passar dig. Det ska finnas
möjlighet att rapportera och attestera utlägg och
reseräkningar både via app och på webben.
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Optimerad för alla roller
Är tjänsten optimerad för alla roller?
Medarbetaren som redovisar utlägg, chefen
som attesterar och ekonomiavdelningen som
sköter bokföringen och utbetalningar.

En dedikerad kundtjänst
Leverantören ska ha en dedikerad kundtjänst
med professionella supporttekniker som
hanterar ärenden snabbt och eﬀektivt via email, livechat eller telefon.
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Allt i en tjänst
Tjänsten bör vara komplett, dvs.
medarbetarna ska kunna hantera alla typer av
kvitton, kortköp, traktamente, representation,
milersättning och förmåner i en och samma
tjänst.

Automatiska funktioner
Tjänsten ska innehålla automatiska funktioner
som underlättar för användaren. Exempelvis
att tjänsten läser av kvittot och automatiskt
fyller i utläggskategori, inköpsdatum, belopp,
moms och valuta.

Full flexibilitet
Tjänsten ska vara anpassningsbar med ett
utbrett ekosystem av integrationer, oberoende
av vilka företagskort, körjournaler eller
bokförings- och lönesystem ni har.

En framtidssäkrad tjänst
Leverantören ska ha en mognad och vision att
kontinuerligt utveckla tjänsten vidare och att
det är en prioriterad tjänst hos leverantören.
Då får ni en bättre produkt som också är
välintegrerad med andra system.
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Enkelt att komma igång
Det ska vara snabbt och enkelt att komma
igång på egen hand. Tjänsten ska vara så
pass lätt att förstå att medarbetarna kommer
igång utan utbildning.

Lokala bokföringsregler följs automatiskt
Du ska inte behöva göra manuella uträkningar
eller hålla koll på bokföringsregler. Det lokala
landets regler för traktamente, milersättning,
representation och förmåner ska uppdateras
automatiskt i tjänsten.

Utrymme att växa
Tänk på att om ditt företag växer ska det
finnas möjlighet att lägga till ytterligare
användare till tjänsten. Har du flera bolag så
bör tjänsten kunna hantera detta på ett enkelt
sätt.

