Fakturering

Låt inte administrationen bli den största
omkostnaden vid resor och inköp
Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400–700
kronor för kontroll, attest, kontering och betalning. Det säger sig själv att besparingarna blir mycket
stora när den här hanteringen förenklas – eller till stor del automatiseras med elektronisk fakturering.
Därför ser allt fler företag över sin fakturahantering – antingen kräver man noga specificerade samlingsfakturor
från sina leverantörer eller också går man över till elektroniska fakturor. Färre fakturor och mer rationell hantering
sparar stora pengar eller frigör resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet. First Card erbjuder
olika fakturamodeller som är anpassade till företagets storlek och organisationens rutiner.
En samlingsfaktura från First Card
Med First Card kan företaget få en faktura för resor, representation, bensin, biluthyrning, hotell och alla andra
utgifter som de anställda har i tjänsten.
Fakturan kan innehålla de inköp och utlägg som görs på företagets First Card betalkort och resekonto
gemensamt eller kort och resekonto separat. Inget annat betalkort har samma möjligheter att samordna inköp
via kort och resekonto.
Det är företagets behov och rutiner som avgör hur fakturan ska vara utformad. Fakturan från First Card kan
sorteras efter kostnadsställen enligt företagets önskemål. De vanligaste fakturamodellerna är:
• En samlingsfaktura för hela kundnumret
• En samlingsfaktura för hela kundnumret med separata specifikationer per kostnadsställe
• En samlingsfaktura per kostnadsställe eller kort
Förutom dessa fakturamodeller finns ytterligare varianter, lämpade för små och stora företag.
Med First Card har företaget alltid full kontroll över att resebyrån levererar fakturaunderlaget på överenskommet sätt – dessutom kvalitetssäkras alla fakturor så att utformningen överensstämmer enligt den uppgjorda
strukturen.
Med en faktureringsperiodicitet som stödjer företagets interna rutiner blir First Card ett effektivt verktyg som
möjliggör stora administrativa besparingar.
Faktureringsvillkor
För att faktureringen ska passa företagets organisation och interna rutiner erbjuder First Card flera olika faktureringsvillkor:
• 1 faktura per månad, 15 dagars betaltid från fakturadatum
• 2 fakturor per månad, 20 dagars betaltid från fakturadatum
• 1 faktura per vecka, 25 dagars betaltid från fakturadatum
Den genomsnittliga kredittiden på samtliga fakturamodeller är 30 dagar. Företag som så önskar kan öka kredittiden upp till 45 dagar mot en överenskommen kostnad.
Enklare rutiner med e-lösningar
Alla företag som använder First Cards betalningslösningar kan få fakturor och reseräkningsfiler elektroniskt.
Fördelarna är naturligtvis att de administrativa rutinerna kring resor och representation effektiviseras ytterligare.
Det blir färre manuella inmatningar och därmed mindre risk för fel. First Cards e-lösningar stödjer de flesta affärssystem, och kan anslutas direkt till gränssnittet hos företagets affärs-, ekonomi- och reseräkningssystem.

Elektronisk fakturering
Ett rationellt flöde skapas där de elektroniska filerna används internt för avstämning och kontering. I nästa steg
går de elektroniska filerna till attest och betalning. Med ett automatiserat flöde av det här slaget frigörs tid och
resurser till annat. Den elektroniska faktureringen gör det enklare att betala i tid och därmed slippa onödiga
dröjsmålsräntor. Vår e-fakturaleverantör har ramavtal med Ekonomistyrningsverket.
Reseräkningsfiler
Företaget kan också ta emot ofakturerade transaktioner som integreras med ett reseräkningssystem – därmed
kan företagets resenärer skriva reseräkning för att få ersättning för sina utlägg innan fakturan är mottagen. First
Card skickar dagliga avstämningsfiler med de transaktioner som utförts. Ett reseräkningssystem hjälper till att
tydliggöra företagets interna rutiner och de flesta system hjälper till exempel till med automatisk uträkning av
traktamenten, måltidsavdrag, kostförmån och representationsuträkning.
e-faktura
Som innehavare av ett First Card privatkort kan man anmäla sig till e-faktura 3.0 som är en gemensam standard
på dagens Internetbanker. Med e-faktura slipper innehavaren både post- och pappershantering. Dessutom
anländer fakturan till Internetbanken snabbare än med posten.
Vill du veta mer?
På vår hemsida www.firstcard.se hittar du fler produktblad och mer matnyttig information om oss och våra
tjänster. Du är också välkommen att ringa kundservice på telefon 08-534 910 80 så berättar vi mer.

First Cards Fakturamodeller
Här visar vi våra vanligaste fakturamodeller. Resebyråtransaktioner på Resekonto kan innehålla fler
informationsfält, t ex projektnummer, anställningsnummer etc. Fakturan kan sedan sorteras på dessa
begrepp. Resekontokostnader kan även redovisas med belopp exklusive moms per transaktion. Vi
kan också inkludera flera ”referenser”, t ex projektnummer, och sortera fakturan enligt flera modeller.
Fråga oss gärna om andra alternativ så att vi på bästa sätt kan stödja era rutiner.

1. En samlingsfaktura för hela kundnumret
Fakturan går till företaget. Kundnumret kan vara företaget, affärsområdet eller avdelningen. Inköpen redovisas
löpande sorterade på eventuella kostnadsställen. Denna modell används oftast av mindre/medelstora företag.

2. En faktura för hela kundnumret med separata specifikationer per kostnadsställe
Fakturan går till företaget och inköpen redovisas i totaler per kostnadsställe. Samtidigt får företaget separata
specifikationer per kostnadsställe. Specifikationerna kan även adresseras till olika mottagare. På specifikationen redovisas varje enskilt inköp. Denna modell används ofta av medelstora/stora företag/organisationer.

3. En faktura per kostnadsställe
Företaget har valt en faktura per kostnadsställe utan specifikationer. Fakturan kan ha avvikande adress på
kostnadsställenivå.
Företaget kan också få en faktura per kostnadsställe med separata specifikationer per kort. Fakturan går
till företaget och inköpen redovisas i totaler per kort. Samtidigt får företaget separata specifikationer på varje
kortinnehavare. Specifikationerna kan även adresseras till olika mottagare. På specifikationen redovisas varje
enskilt inköp. Denna modell passar bra när kortinnehavarna är placerade på olika orter.

4. En faktura per kortinnehavare
Fakturan går direkt till den anställde som i sin tur via reseräkning debiterar företaget sina utlägg. Många företag
väljer den här modellen för att få en snabbare hantering av reseräkningarna. I bildexemplet är både resebyråinköp och kortköp redovisade på samma faktura.

Med First Card kan ditt företag minska resekostnaderna. Det är möjligt tack vare
vår överskådliga statistik, vårt integrerade resekonto och betalkort samt de
skräddarsydda faktureringsmodeller som vi utvecklar tillsammans med våra kunder.
Med First Card får företaget EN samlad faktura för resor, representation, hotell, biluthyrning, bensin och alla andra utgifter som du har i tjänsten.
First Card är ett Mastercard
och är gångbart över hela världen. Välkommen att
läsa mer på firstcard.se.
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