Dette bør utleggsløsningen tilby
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Utleggshåndtering «på farten»
Du bør kunne håndtere utleggene dine når det
passer deg, uansett hvor du er. Det bør være
mulig å rapportere og attestere utlegg og
reiseregninger både via en app og på nettet.
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Optimalisert for alle roller
Er tjenesten optimalisert for alle roller?
Medarbeideren som rapporterer utlegg, sjefen
som attesterer, og økonomiavdelingen som
tar seg av bokføringer og utbetalinger.

Dedikert kundeservice
Leverandøren bør ha en dedikert kundeservice
med profesjonelle supportteknikere som
håndterer henvendelser raskt og eﬀektivt via
e-post, chat eller telefon.
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Alt i én tjeneste
Tjenesten bør være komplett: Det bør være
mulig for medarbeiderne å håndtere alle typer
kvitteringer, kortkjøp, diettgodtgjørelser,
representasjon og kjøregodtgjørelser i én og
samme tjeneste.

Automatiske funksjoner
Tjenesten bør inneholde automatiske
funksjoner som gjør ting lettere for brukeren.
For eksempel at tjenesten leser av
kvitteringen og automatisk fyller ut
utleggskategori, kjøpsdato, beløp, mva og
valuta.

Full fleksibilitet
Tjenesten bør være tilpasningsdyktig med et
bredt økosystem av integrasjoner, uavhengig
av hvilke kort eller regnskaps- og
lønnssystemer dere bruker.

En fremtidssikret tjeneste
Leverandøren bør ha en visjon om og
ressurser til å utvikle tjenesten videre, og det
bør være en prioritert tjeneste for
leverandøren. Da får dere et bedre produkt
som også er godt integrert med andre
systemer.
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Enkelt å komme i gang
Det bør være raskt og enkelt å komme i gang
på egen hånd. Tjenesten skal være så enkel å
forstå at medarbeiderne kommer i gang uten
opplæring.

Lokale regnskapsregler følges automatisk
Du skal ikke måtte foreta manuelle utregninger
eller holde oversikt over regnskapsregler. Det
lokale landets regler for diettgodtgjørelse,
kjøregodtgjørelse og representasjon skal
oppdateres automatisk i tjenesten.

Rom for å vokse
Husk at hvis bedriften din vokser, må det
være mulig å legge til flere brukere i tjenesten.
Hvis du har flere selskaper, bør tjenesten
kunne håndtere dette på en enkel måte.

