Spørgsmål og svar om
udlægshånderingsmodulet
og Vattax
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Hvorfor skal vi bruge Eurocard og udlægshåndteringsmodulet i stedet for private kreditkort?
Firmakort øger sikkerheden og effektiviteten i virksomheden. Hvis de ansatte bruger private kort, er der lige så
mange processer til håndtering af udlæg, som der er ansatte

der bruger private kort. De ansatte kan heller ikke altid
regelmæssigt rapportere udgifterne, det betyder, at man
ikke har et rigtigt billede af udestående gæld.

Bestil Eurocard + udlægshåndteringsmodulet
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Kan vi bruge udlægshåndteringsmodulet?
Hvis virksomheden ikke bruger et TEM-system med integrerede transaktionsfiler, men i stedet har manuelle processer til rapportering af udlæg, så kan
udlægshåndteringsmodulet være en rigtig god løsning. Med udlægshåndteringsmodulet får virksomheden en fælles proces for al udlægshåndtering, fra
udlæg til rapportering.
Når kortindehaver bruger kortet, vises udlæggene i app’en. Kvitteringen
scannes og kobles til transaktionen. Hvis der skal søges om EU-moms refusion
skal kortindehaveren eventuelt tilføje en enkelt kommentar til udlægget.
Udlægget bliver umiddelbart herefter tilgængeligt for lederen, som kan
gennemse og godkende det. Slut med mistede papirkvitteringer eller for sent
afleverede udlægsrapporter.
Det eneste du behøver at gøre for at komme i gang, er at bestille udlægshåndteringsmodulet og informere de ansatte om, at de skal downloade Eurocard Pro
app’en.

Bestil udlægshåndteringsmodulet
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Kan udlægshåndteringsmodulet erstatte mit TEM-system?
Udlægshåndteringsmodulet, erstatter ikke et fuldt integre
ret TEM-system, og fungerer udelukkende for udlæg betalt
med Eurocard. Fx vises transaktioner på jeres rejsekonto
ikke i udlægshåndteringsmodulet. Værktøjet erstatter helt
eller delvis manuelle processer, fx udlægsrapportering via

excel og scannede dokumenter, eller ved brug af apps fra andre leverandører. Store virksomheder med komplekse selskabsstrukturer og bogføring, vil have større udbytte af traditionelle TEM-systemer.

Bestil udlægshåndteringsmodulet
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Hvordan kan jeg integrere udlægshåndteringsmodulet med vores økonomisystem
Når kortindehaveren har rapporteret et udlæg, vises det i
udlægshåndteringsmodulet, og lederen kan godkende eller
afvise udlægget. Derefter kan controlleren kontrollere ud
lægget og godkende det.

Ved månedsafslutningen kan controlleren eksportere de
godkendte udlæg, enten direkte til FortKnox og Economics,
eller ved at oprette en CSV-fil, som kan hentes ind i økonomi
systemet.

Bestil udlægshåndteringsmodulet
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Hvad sker der med kvitteringerne
i udlægshåndteringsmodulet?
Udlæg og kvitteringer lagres i udlægshåndteringsmodulet
i 3 år. Vi anbefaler, at du gemmer kvitteringerne på en pc eller
i dit økonomisystem til brug for revision. Afhængigt af hvilket
økonomisystem I benytter, anbefaler vi en af disse metoder:
Hvis I benytter E-conomics eller FortNox, anbefaler vi at de
integreres direkte med udlægshåndteringsmodulet. Udlæg
og kvitteringer overføres dermed nemt til økonomisystemet,
og du kan fortsætte behandlingen af udlæggene. Dermed
bruger du økonomisystemet som arkiv i tilfælde af revision.
Har du et andet økonomisystem, anbefaler vi, at du lagrer
udlæg og kvitteringer på din egen pc. Du kan downloade
kvitteringerne i en zip-fil, og derefter gemme dem, så du
hurtigt kan finde dem fx: kvitteringer/ 2020 / marts/ navn
på kortholder. Lagringen på din pc bliver dermed dit arkiv
i tilfælde af revision. For at fortsætte behandlingen af
udlæggene downloader du CSV-filen eller Excell-filen med
information om udlæggene til dit økonomisystem.
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Hvordan får vi EU-moms retur?
Hvis virksomheden er momsregistreret og har rejserelaterede omkostninger i EU, kan EU-momsen refunderes. Med
Vattax er det enkelt. Det eneste du behøver at gøre er at
tilføje Vattax, når du bestiller udlægshåndteringsmodulet.

Når kortindehaveren har et udlæg i EU, og der er mulighed
for momsrefusion, kommer der et par spørgsmål frem om
udlægget i Eurocard Pro app’en, disse skal besvares. Resten
håndteres automatisk af Vattax.

Tilføj Vattax
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Hvordan kommer vi i gang?
1. Sørg for at alle ansatte der har udlæg i forbindelse
med jobbet har et Eurocard firmakort.
2. Bestil udlægshåndteringsmodulet
3. Når bestillingen er behandlet vil den person,
der er anført som administrator modtage en e-mail
med instruktioner om, hvordan udlægshåndterings
modulet bruges.
4. Opsætning af udlægshåndteringsmodulet
4.1. Vælg brugere og rettigheder (ledere og controllere)
4.2. Vælg indstillinger for økonomisystemet
5. Sørg for at kortindehavere downloader Eurocard Pro
app’en fra App Store eller Google Play og forklar
hvordan en kvittering kobles til et udlæg.

Bestil Eurocard + udlægshåndteringsmodulet

Virksomheden er nu klar til at håndtere udlæg på den smarte måde!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til:
expensemanager@eurocard.dk

