Spørsmål og svar om
utleggshåndtereren
og Vattax
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Hvorfor skal vi bruke Eurocard og utleggshåndtereren i stedet for private kredittkort?  
Firmakort øker sikkerheten og effektiviteten i bedriften. Hvis
alle ansatte bruker private kort, er det like mange prosesser
for å håndtere utgifter som det er ansatte som bruker private

kort. Ansatte kan heller ikke alltid regelmessig rapportere
utgiftene, noe som ikke gir et riktig bilde av utestående gjeld.

Bestill Eurocard + utleggshåndtereren
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Passer utleggshåndtereren for oss?
Hvis bedriften ikke bruker en TEM-løsning med integrerte transaksjonsfiler,
men har manuelle prosesser for å rapportere utlegg, kan utleggshåndtereren
være et smart løsning. Med utleggshåndtereren får bedriften en felles prosess
for all utleggshåndtering, fra påløpte kostnader, til rapportering.
Når kortholderen bruker kortet, vises utleggene i appen. Kvitteringen skannes
og matches med transaksjonen. Hvis EU-moms skal refunderes legger kortholder eventuelt til en kommentar før godkjenning. Utleggene er umiddelbart
tilgjengelig for gjennomgang og godkjenning hos leder. Ingen flere tapte kvitteringer og sen rapportering.
Alt som behøves for å komme i gang er å bestille utleggshåndtereren og sørge
for at alle ansatte laster ned Eurocard Pro-appen.

Bestill utleggshåndtereren
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Kan utleggshåndtereren erstatte mitt TEM-system?
Utleggshåndtereren erstatter ikke et fullt integrert
TEM-system og er bare egnet for utlegg med Eurocard. For
eksempel vil ikke transaksjoner på reisekontoen din vises
i utleggshåndtereren. Verktøyet erstatter manuelle eller
halvmanuelle prosesser, for eksempel utleggsrapportering

via excel og skannede dokumenter, eller ved bruk av andre
tredjepartsapper. Store selskaper med komplekse selskapstrukturer og bokføring, vil ha større utbytte av tradisjonelle
TEM-systemer.

Bestill utleggshåndtereren

4

Hvordan kan jeg integrere utleggshåndtereren med vårt økonomisystem?
Når kortholderen rapporterer et utlegg dukker det opp i utleggshåndtereren og leder kan godkjenne eller avvise utlegget. Deretter kan controller sjekke utlegget og godkjenne det.

Ved månedsslutt kan controller eksportere de godkjente
utleggene, enten direkte til FortKnox og Economics, eller
opprette en CSV-fil som kan lastes opp i økonomisystemet.

Bestill utleggshåndtereren
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Hva skjer med kvitteringene
i utleggshåndtereren?
Utlegg og kvitteringer lagres i utleggshåndtereren i 3 år.
I tilfelle revisjon anbefaler vi deg å lagre bilagene enten på
din PC eller i regnskapsprogrammet ditt. Avheng av hvilket
regnskapsprogram dere benytter, anbefaler vi en av disse
metodene:
Bruker dere E-conomics eller FortNox anbefaler vi å sette
opp direkte integrasjon fra utleggshåndtereren. Dermed
blir utlegg og kvitteringer enkelt overført til regnskaps
programmet og du kan fortsette behandlingen av utleggene.
Du bruker dermed ditt regnskapsprogram som arkiv i tilfelle
revisjon.
Har du et annet regnskapsprogram anbefaler vi at du lagrer
utlegg og kvitteringer lokalt til egen PC. Kvitteringer kan
lastes ned i en zip-fil. Oppbevar dem slik at du enkelt finner
dem, for eksempel: Kvitteringer / 2020 / mars / navn på kortholder. Lokal lagring blir dermed arkivet ditt i tilfelle revisjon.
For å fortsette behandlingen av utleggene laster du ned
csv-filen eller Excel-filen, med informasjon om utlegget til
ditt regnskapsprogram.
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Hvordan får vi tilbake EU-moms?
Hvis bedriften er momsberettiget og har reiserelaterte
kostnader i EU, kan EU-momsen refunderes. Med Vattax er
det enkelt. Alt du trenger å gjøre er å legge til Vattax når du
bestiller utleggshåndtereren. Når kortinnehaveren har et

utlegg i EU og momsrefusjon er mulig, må man svare på et
par spørsmål om utlegget i Eurocard Pro-appen. Resten
håndteres automatisk av Vattax.

Legg til Vattax
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Hvordan kommer vi i gang?
1. Sørg for at alle ansatte som har utlegg i jobben
har et Eurocard firmakort
2. Sørg for å ha utleggshåndtereren
3. Når søknaden er godkjent vil den som er oppført som
administrator motta en e-post med instruksjoner om
hvordan bruke utleggshåndtereren
4. Sette opp utleggshåndtereren
4.1. Velg brukere og roller (ledere og controllere)
4.2. Sett opp regnskapsdelen
5. Be kortholdere laste ned Eurocard Pro-appen fra
App Store eller Google Play og forklar hvordan en
kvittering legges til et utlegg.

Bestill Eurocard + utleggshåndtereren

Bedriften er nå klar for å håndtere utlegg på den smarte måten!

Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post;
expensemanager@eurocard.no

