Acubiz Corporate:

Expense Management har aldrig været nemmere
Acubiz Corporate er målrettet virksomheder, som
ønsker at strømline og effektivisere processerne
omkring bilagshåndtering og rejseafregning. Servicen
reducerer din virksomheds omkostninger samt
booster såvel effektivitet og produktivitet i
medarbejdernes hverdag.
Acubiz Corporate medfører betydelige fordele:

Acubiz Corporate håndterer tidsregistrering samt
alle udgifter relateret til medarbejdere. Herunder
kreditkorttransaktioner, udlæg, diæter, rejseomkostninger, kørsel, billeasing, telefon og moms.
Du får adgang til:

Udgifter

Medarbejderen

Klar alt fra udlæg, kørsel til komplette rejseafregninger
på farten. Nemt og effektivt. Alt er samlet i én app.

Udlæg og køb på kreditkort.

Kørsel

Finansafdelingen

GPS-tracking eller Google Maps.

Slut med kedeligt tastearbejde og manglende bilag.
Der er altid præcis dokumentation og korrekt
bogføringsgrundlag.

Tidsregistrering
Time og fraværsregistrering.

Ledelsen

Mindre administration, bedre budgetstyring- og opfølgning samt et konstant overblik over alle aktuelle
medarbejderudgifter.

Diæter
Rejsegodtgørelse efter nationale satser.

Godkendelse

Med Acubiz Corporate er det slut med tidskrævende
processer og krøllede kvitteringer. Løsningen er
kompatibel med alle Acubiz’ tillægsservices.
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I Acubiz One angiver Leif om udlægget er
fortæring, biludgifter eller hvad det nu måtte
være. Og det sætter han ind. Der er så en
omskrivningstabel der fortæller os hvilken
konto den skal ramme. Så Leif ved det ikke,
men han sidder rent faktisk og konterer bilag
hver evig eneste gang, han foretager et udlæg
eller er ude på kundebesøg.
- Per Aggerholm Baltsen, Økonomidirektør hos
Dansk Brandteknik

Integration hele vejen rundt

Vi samarbejder bl.a. med:

Forbind Acubiz med din virksomheds andre
værktøjer og systemer for at få det maksimale
udbytte af din investering. Vi integrerer bl.a. med
kreditkortleverandører, banker, ERP- og lønsystemer,
benzinselskaber, teleselskaber og mange flere.

Integration med banker og kreditkort

Få kreditkortdata læst direkte ind i Acubiz. Acubiz er
leverandøruafhængig. Derfor er det uden betydning
hvilken bank/kreditkortleverandør din virksomhed har,
eller om den har flere end én. Integrationen sørger for
en import af kreditkorttransaktioner, som automatisk
matches med de tilhørende kvitteringer. Herefter
sendes udgiften til godkendelse.

Integration med ERP- og lønsystemer

Acubiz kan integreres med alle ERP- og lønsystemer.
Når integrationen er opsat, vil den automatiske
indlæsning af data medføre en besparelse af mange
manuelle arbejdstimer. Der er tale om en tovejs
integration som muliggør indlæsning af stamdata og
eksport af bogføringsgrundlag.

Øvrige integrationer

Acubiz integrerer også med andre leverandører og
værktøjer, hvor det måtte være relevant at udveksle
data om udgifter, herunder teleselskaber, BroBizz,
parkering, benzinselskaber, leasing, MenuPay.
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