ACUBIZ TRAVEL MANAGEMENT SERVICE

Book jeres hotel

Og håndter alle hotelomkostninger i én og
samme løsning
Acubiz Travel Management Service (TMS) er en simpel løsning for jer som ønsker at
effektivisere processerne for bestilling og håndtering af hoteller på forretningsrejsen. Hvis
I ikke allerede er tilknyttet et fast rejsebureau, har I nu mulighed for at booke jeres hotel
samt få den udenlandske moms refunderet.
Acubiz TMS giver et samlet flow og overblik over alle hotelomkostninger, og I vil modtage
jeres bilag som indlæses og håndteres direkte i Acubiz EMS.
Automatisk udenlandsk momsrefusion
For at fuldautomatisere hele processen kan I som et supplement til Acubiz TMS tilkøbe
vores Acubiz momsrefusion service, som sammen med Cash Back sørger for at I får
jeres udenlandske moms automatisk refunderet. Når du har booket dit hotel via Acubiz
TMS, skal du blot betale ”on location” og tage et billede af kvitteringen som du plejer.
Efterfølgende vil transaktionen for det bestilte hotel blive påført den korrekt udformet
faktura, som sikrer tilbagesøgning af udenlandsk moms på det givne køb.
Fordelagtige søgemuligheder og rabatter
Acubiz TMS giver jer adgang til en stor database med muligheder for at søge hos bl.a.
booking.com og Expedia, for at opnå fordelagtige priser på dine hotelbookninger. Samtidig
har I mulighed for at opnå rabatter på udvalgte hoteller, ved blot at vælge det enkelte hotel
der er markeret med Acubiz’ logo.

Læs mere på www.acubiz.dk/momsrefusion/
FORDELE FOR LEDELSE OG FINANS
•

Besparelser på udvalgte hoteller

•

Besparelser på moms

•

Bedre overblik over hoteludgifter

•

Spar tid og ressourcer på tastearbejde

FORDELE FOR BOOKINGANSVARLIG OG MEDARBEJDER

Acubiz A/S

·

•

En platform til alle hotelbestillinger

•

Gennemskuelig og enkel løsning

•

Alle fakturaer for hotelbestillinger samlet ét sted

•

Ikke flere forsvundne fakturaer

Bregnerødvej 133C

·

DK-3460 Birkerød

·

+45 70 214 215

·

info@acubiz.com

·

www.acubiz.com

