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5 enkle måder til at effektivisere din økonomiafdeling
med vores løsning

Lad os bare være helt ærlige.  
Dine kollegaer kan ikke klare sig uden dig
Det er nemlig dig, der har styr på alt det praktiske. Dig, der sørger for, at kørselsregnskabet 
ikke stikker af. Dig, der holder øje med tidsregistreringer. Og ikke mindst dig, der håndterer 
de mange bunker af bilag. Der skal jo være styr på økonomien.  

Du har rigeligt at se til. Derfor mener vi, i al beskedenhed, at du fortjener hjælp. Til det 
har vi udviklet en vifte af digitale løsninger, som gør hverdagen i de danske virksomheder 
lettere. 

En af løsningerne hedder zExpense. zExpense er en letanvendelig app, som gør det nemt 
og effektivt at håndtere din virksomheds udlægs- og rejseafregning.  
Det, og meget mere, kan du blive klogere på i løbet af de  
næste 4 minutters læsning (jeps, vi har taget tid).  

Rigtig god 
fornøjelse
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Her er de:  
5 måder at arbejde mere effektivt på
Alle taler om at arbejde mere effektivt. De færreste får gjort noget ved det. Det er nemlig 
slet ikke så enkelt, som det lyder. 

Hos ZeBon tror vi på, at nøglen til øget effektivitet ligger i at digitalisere meget af det arbejde, 
vi i dag håndterer manuelt. Vi ved godt, at digitalisering for nogle lyder fjernt og farligt. 
Derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at udvikle digitale løsninger, som bliver en 
naturlig del af hverdagen for dig og dine kollegaer. 

I denne e-bog vil vi gennemgå 5 måder, som kan hjælp dig med at arbejde mere effektivt: 

Håndtér bilag  
digitalt

Automatisér  
kørselsregnskabet 

Hav overblik over 
forbrug løbende

Gør tidsregistrering 
til en leg

Udregn diæter  
automatisk
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Håndtér bilag digitalt
Du kender det sikkert. Dine kollegaer har for gud-ved-hvilken-gang ikke styr på deres udlæg. 
De kan ikke finde deres krøllede kvitteringer. Og du hænger på den.   

Ville det ikke være lettere, hvis håndteringen af bilag foregik digitalt? Nu må du gerne knytte 
dine næver og råbe “JO FOR POKKER!”. 

En tretrinsraket
Med zExpense er det let for dig (og dine kollegaer) at håndtere bilag.  

 

Voila, det var det. Nemt, ikke? 

Men det bliver endnu nemmere. Alle informationerne fra app’en lander automatisk i dit 
økonomisystem. Du skal derfor ikke længere indsamle og håndtere bilag manuelt, hvilket 
giver dig ekstra tid og overskud i hverdagen.   

Pssst... zExpense gælder også firmakreditkort. I kan derfor fortsætte med jeres  
eksisterende firmakortaftale. 
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Tag et billede af  
kvitteringen

Noter, hvad  
udlægget er  
relateret til

Send det til  
godkendelse 
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Automatisér kørselsregnskabet
Bruger I et Excel-dokument til at holde styr på kørsel i dag? Så læs med her. 

Med zExpense kan dine kørende kollegaer automatisk tracke deres kørsel. App’en er koblet 
sammen med Google Maps, så de tilbagelagte kilometer bliver registreret korrekt, og dine 
kollegaer slipper for at fifle rundt i Excel. Sådan holder du kørselsregnskab med zExpense:

Registrer din start- og slutdestination
Det var det. 

Hvis du eller din kollega skal besøge flere adresser på samme dag, er det let at oprette en 
retur-rute for at registrere dagens samlede kørsel. 

Hold øjnene på det årlige forbrug
App’en holder ikke kun styr på den enkelte tur. Den holder også styr på det samlede antal 
kilometer, dine kollegaer har kørt i år. På den måde er det lettere end nogensinde før at 
have overblik over sin kørsel og holde sig inden for statens satser. 

Wroooum: Mange virksomheder har kørselssatser, der afviger fra Statens satser. 
Bare rolig, det kan I let tilpasse i zExpense, så I får et overbliksbillede tilpasset jeres 
behov.  
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Hav overblik over forbrug løbende
Overblik er ligeså afgørende for virksomheders økonomistyring, som firmabilen er for en 
kørende sælger. 

Desværre kan det være svært at bevare overblikket. Lad os komme med et eksempel fra 
virkeligheden. 

Dine kollegaer kører (firma)kortet igennem flere gange dagligt. De tanker benzin, spiser 
frokost, overnatter på hoteller og … ja, du kender det. Men hvor mange penge bruger de 
egentlig? 

Det er tæt på umuligt for dig at holde et opdateret overblik over 
udlæg, da dine kollegaer jo ikke lige svinger forbi dit kontor med 
udlæg hver eneste dag. Nej, de samler til bunke – og så kan det 
hurtigt stikke af. 

Registrer udlæg i app’en 
Med zExpense er det let at holde et overblik over det 
løbende forbrug. Alle udlæg bliver registreret i app’en 
med det samme, så du altid har et opdateret billede af 
udlægsposter, som du kan sammenholde med tallene 
i dit økonomisystem. Det giver ikke kun ro i maven 
– det hjælper dig også med at reagere, hvis du har 
en eller flere medarbejdere, som forbruger mere 
end aftalt. 
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Gør tidsregistrering til en leg
Lad os da bare være helt ærlige: det er ikke sjovt at registrere tid. For hvor lang tid brugte 
du nu lige på den der opgave i går?  

Faktum er dog, at tiden skal registreres. Vi kan derfor lige så godt gøre det let for dig og 
dine kollegaer. 

Registrer din tid med zTime
zTime er et intuitivt tids- og fraværsregistreringssytem, man kan tilgå via zExpense-app’en 
eller på web. 

Med zTime kan du og dine kollegaer nemt og enkelt registrere jeres tidsforbrug. Det eneste 
I skal gøre er at “starte uret”, når I begynder på en opgave, trykke “stop” når I er færdige og 
allokere registreringen til den rigtige kunde eller projekt. I kan også opsætte en tidsregistre-
ring manuelt og sende den til godkendelse eller direkte til økonomiafdelingen. 

Nu tænker du formentlig, at …

det lyder da meget smart, men

du har altså brug for at vide mere

Der er mange spørgsmål til tidsregistrering. Et af de spørgsmål, vi oftest får, er, hvordan det 
fungerer med sygdom og ferie? Vores svar er det samme hver gang: du og dine kollegaer 
kan registrere alt i zTime – lige fra barnets første sygedag til en velfortjent ferie. 
  
En anden ting er integrationen til andre systemer. Alle registreringer i zTime kan blive 
overført til jeres HR, CRM- og lønsystem, eller det projektstyringsværktøj, I bruger. Det er 
ret smart. For når systemerne taler sammen, kan du spare tid – og dine kollegaer slipper for 
at bande og svovle over gammeldags tidsregistreringer.   
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Udregn diæter automatisk
Har du også udfordringer med at udregne diæter? For hvor mange penge er det nu lige, 
dine kollegaer kan bruge i døgnet? Bare rolig, du er ikke den eneste – og der er en løsning. 

zExpense udregner automatisk diæter på baggrund af din kollegas ud- og hjemrejsetids- 
punkter. Løsningen er fleksibel for at imødekomme særlige behov. Eksempelvis kan beløbet 
automatisk blive reduceret, hvis din kollega får betalt måltider på rejsen. 

Indberet diæter via TastSelv Erhverv 
Du skal indberette diæter til SKAT. Det kan du gøre over lønnen, som du plejer, men det kan 
gøres smartere. Med zExpense er det let at eksportere indberetningsgrundaget og ind-
berette det direkte til eIndkomst i TastSelv Erhverv. 

For at gøre det endnu lettere for dig, er reglerne for diæter i Norge, Sverige og Finland 
allerede sat op i zExpense. Hvis du har kollegaer, der rejser i vores nordiske nabolande, er 
app’en altså klar til brug fra dag 1. 
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Vidste du, at Statens 
diætsats altid er 

opdateret i zExpense?   
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Sådan kommer du godt videre

Det var vores 5 bud på, hvordan du kan effektivisere arbejdet. Der er helt sikkert flere  
– eksempelvis at snakke mindre med kollegaerne, men hvor sjovt er det lige? 

Vores 5 bud er derfor udviklet på baggrund af ønsket om at gøre tingene smartere. I dag 
har vi fantastisk teknologi til rådighed, så hvorfor arbejde på samme måde, som vi altid har 
gjort, hvis det kan gøres enklere? 

Hvis du er enig, er du meget velkommen til at kontakte os eller læse mere på zebon.dk 

Tak fordi, du læste med. 

Jesper Bonne
Adm. Direktør

jb@zebon.dk
direkte tlf. 69153515
mobil 50828210


