zExpense

STYRING AF

UDLÆGS- OG REJSEAFREGNINGER

Optimer udlægs- og rejseafregningsprocesserne
Undgå fysiske bilag - Automatisk bogføring i økonomi- og lønsystem - Reducer fejl/tidsforbrug

zExpense
FÅ STYR PÅ DINE
Nem og effektiv styring af virksomhedens udlægs- og rejse
afregninger.
Hvad enten du har lagt ud kontant, betalt med dit firmakreditkort eller købt via
jeres internet-/rejsekonto håndteres afregninger nemt og enkelt i zExpense.
Løsningen er meget intuitivt opbygget og gør det simpelt og enkelt for alle typer
af brugere at håndtere deres afregninger – hvad enten man er sælger/konsulent,
chef/godkender eller controller/økonomimedarbejder.
Uanset om du bruger din tablet, smartphone eller web-browser er du altid i
nærheden af dine data. Du logger bare ind og kan hurtigt få styr på dine udlæg
eller godkende dine medarbejderes afregninger – hvad enten du sidder på
hotellet, i lufthavnen, på kontoret eller hjemme i sofaen.

OPTIMER DINE

AFREGNINGER
Nøgleord om zExpense
●	Automatisk import af kreditkorttransaktioner.
●	Tag billede af bilag med app’en og undgå papirbøvlet.
●	Automatisk bogføring af afregninger i økonomi- og lønsystem.
●	Webbaseret og kan afvikles på alle browsere, tablets og smartphones.
●	Intuitivt og meget brugervenligt.
●	Kort implementeringstid og hurtig tilbagebetalingstid.

SLUT MED
Upload bilag med App’en
●	Tag et billede af din kvittering med App’en.
●	Slut med papirbilag og manuel arkivering.
●	Tilknyttes automatisk din kreditkorttransaktion i zExpense.
●	Opretter automatisk udgiftslinie ved kontantudlæg.
●	Sikrer nem og lovpligtig dokumentation af dine udgifter.

Undgå at bilag bliver væk – slip for bøvlet og besværet med at
gemme og arkivere papirbilagene – og ha’ altid bilagene ved
hånden! Ved at gøre brug af elektroniske bilag slipper bogholderiet for at skulle arkivere bilag manuelt. Den rejsende
sparer også både tid og frustrationer over manglende bilag.
Brug din smartphone eller tablet og tag et billede af bilaget/
regningen. Via zExpense app’en tages et billede af bilaget, og
app’en sørger for at uploade billedet direkte til zExpense og
papirbilaget kan efterfølgende bare smides ud. Nemmere kan
det ikke gøres!
Bilag kan naturligvis også scannes via kopimaskinen og på
samme måde blive tilgængelig i afregningen. Hvis du modtager
en mail med en vedhæftet kvittering – som f.eks. ved internet
handel – så videresender du blot mailen med den vedhæftede
kvittering til zExpense, så er bilaget tilgængeligt i afregningen
med det samme.

zExpense

ER OGSÅ:

F Å E N G R ATI S O G
U F O R P L IG TE N D E D E M
O:

Tlf. 72 4 4 11 90
mail@zebon.dk

●

 ørselsgodtgørelse – beregn afstand via Krak
K
og hold styr på høj/lav sats ift. 20.000 km reglen.

●
●

Diæter – beregning af diæter ift. Statens regler.

●
●

Rejsekonto – hold styr på virksomhedens rejsekonto.

●

Integration med løn- og økonomisystem – alt kan indlæses
direkte i bogføringskladden, og der undgås dobbelt indtastninger.

●

 orkflow styring, rykkerfunktion for manglende afregninger,
W
statistik og rapporteringsmuligheder, håndtering af moms mv.


Indberetning
til SKAT – indberet kørsel og diæter
automatisk og direkte til SKAT.
 åndtering af forskud – herunder bestilling, udestående
H
forskud, kontanthævninger på kreditkort mv.

ER DU BLEVET

INSPIRERET?

LÆS MERE OG SE VORES
DEMO VIDEOER PÅ

WWW.ZEBON.DK
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Support afdeling:
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