First Card Bookingkort er en udvidelse af Rejsekontoen. Kortet bruges til
reservationer via internettet og er begrænset til rejserelaterede
produkter
First Card

Statistik Online

Formålet med First Card er at gøre livet lettere for den
rejsende og give overblik over rejsen. Vi har rødder i rejsebranchen, og derfor er First Card også udformet, så det
gør rejseadministrationen mere enkel og omkostningseffektiv for både virksomheden og dens rejsebureau. Vi
har en enestående integration til backoffice-systemerne
hos førende erhvervsrejsebureauer i Danmark.

Statistik Online giver din virksomhed fuld kontrol over rejse og repræsentationsudgifter. Her er det muligt effektivt
at følge op og få data til fremtidige forhandlinger. Statistik
Online er et værktøj, som giver relevante medarbejdere i
virksomheden adgang til statistik via internettet. Med Statistik Online kan I nemt se oplysninger om kortvolumen,
hvor kortene har været brugt, volumen på rejsekontoen
og statistik for det hele.

First Card Bookingkort er et virtuelt MasterCard, så
kortet fungerer ved onlinereservation hos flyselskaber,
rejsebureauer, hoteller og biludlejningsfirmaer over hele
verden.

Bookingkortet
Med kortet er det muligt at lægge alle rejserelaterede
tjenester, som reserveres online, ind på rejsekontoen. Og
det er muligt at foretage reservationer i de fleste moderne
selvreservationssystemer.
Bookingkortet kan kun bruges til onlinereservation, da
det hverken har magnetstribe eller chip. Et bookingkort
kan derfor ikke bruges i butikker eller pengeautomater.
Bookingkortet fungerer derfor bedst som supplement til
First Card.

Fordele ved Bookingkortet:
• Kortet er begrænset til rejserelaterede indkøb.
• Det er et trygt og sikkert kort, både for virksomheden
og de ansatte.
• Faktureringen er fleksibel.
• Kortet er et supplement til First Card rejsekonto.
• Kortet giver mulighed for individuel fakturering.
• Kortet kan bl.a. bruges ved reservation af
lavprisfly på internettet til hotelgaranti samt i
selvreservationssystemer.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 20 63 09. Vi
fortæller gerne mere om, hvordan vi kan gøre livet lettere
for dig og din virksomhed.

Fleksibel fakturering
Vælg mellem forskellige faktureringsmodeller – både
når det gælder faktureringstidspunkt og frekvens. Det
betyder, at som markedets eneste kreditkort tilpasses First
Card din virksomheds betalingsrutiner og ikke omvendt.
Kort- og rejsekontotransaktioner kan faktureres samtidigt.
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