NEM OG EFFEKTIV
UDLÆGS- OG REJSEAFREGNING

•• Dokumentér dine køb med din smartphone
•• Automatisk match mellem bilag og
kreditkort
•• Digital kørselsregistrering og diæter
•• Nem tids- og fraværsregistrering med zTime
•• Workflow med godkender og rykkerfunktion
•• Eksporter til økonomi- og lønsystem

SÅ NEMT ER DET AT BLIVE DIGITAL
Nem og effektiv styring af virksomhedens udlægs- og rejseafregninger
Hvad enten du har lagt ud kontant, brugt af evt.
udbetalt forskud, betalt med dit firmakreditkort,
hævet kontanter på dit firmakreditkort eller købt
via jeres 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 medarbejder, godkender eller controller.
Uanset om du bruger din smartphone eller
computer 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.

ALT TIL REJSEN
UDLÆG OG KREDITKORT

Tag et billede af dit bilag og send
til godkendelse. Kreditkort matches
automatisk med din transaktion.

TIDSREGISTRERING zTime

Registrer tid på kunder eller projekter
og/eller håndter fraværsregistrering –
mulighed for at overføre data til HR,
Løn, CRM eller projektstyringsværktøj.

KØRSEL

Korrekt kørselsregnskab på en nem
og enkel måde. Kan indberettes til
SKAT via e-indkomst.

MOMSREFUSION

Udtræk af bilag til brug for udenlandsk
momsrefusion – eventuelt via vores
samarbejdspartnere.

DIÆTER

Beregning af diæter ud fra afrejseog hjemkomsttidspunkt. Mulighed
for fradrag for betalte måltider.
Kan indberettes til SKAT via
e-indkomst.

REJSEKONTO

Saml alle rejseomkostninger i én
afregning, og få fuldt overblik.
Rejsebureauer kan automatisk aflevere
faktura/e-Ticket direkte til zExpense.

SLUT MED PAPIRBILAG
•• Tag et billede af din kvittering med App’en
•• Slut med papirbilag og manuel arkivering
•• Tilknyttes automatisk din kreditkorttransaktion i zExpense
•• Sikrer nem og lovpligtig dokumentation af dine udgifter
•• Opbevar bilag sikkert og korrekt

HVORFOR VÆLGE
•• Hurtig implementering
•• Simpelt og let at anvende
•• Reducer tidsforbrug med op til 70%
•• Rejseafregning samlet ét sted
•• 100% cloudbaseret og altid tilgængeligt
•• Automatisk match mellem bilag og
transaktionen fra firmakreditkortet
•• Øget kvalitet og sikkerhed
•• Kan også bruges af udenlandske selskaber
•• zExpense bruges af mere end 800 virksomheder i 30 lande og på flere sprog

FÅ EN GRATIS OG
UFORPLIGTENDE DEMO

TLF. 72 44 11 90
mail@zebon.dk

•• Mere end 320.000 brugere

LÆS MERE OG SE VORES
DEMOVIDEOER PÅ ZEBON.DK
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