Småindkøb håndteres oftest på flere forskellige måder, og
det betyder mange fakturaer og udlæg og dermed unødig
administration. Med indkøbskortet forenkles procedurerne, fordi rekvisitions-blanketter, kontanter, kontantudlæg og fakturaer erstattes af en ensartet administration
af indkøbene. Indkøbskortet kan skræddersys, så indkøbene begrænses til bestemte brancher. Kortet er rettet
mod medarbejdere, der ikke rejser og beskæftiger sig
med repræsentation og kan ikke anvendes til køb eller
reser-vation af rejser.

Hurtig opfølgning og kontrol

Væsentligste fordele ved indkøbskortet

Flere og flere virksomheder vælger elektroniske løsninger.
First Card tilbyder både e-faktura og daglige transaktionsfiler. Den største fordel ved e-faktura er, at virksomheden
kan håndtere indgående fakturaer digitalt og dermed
forenkle administrationen. Transaktionsfilen giver hurtig
information om, hvilke køb der er foretaget og af hvilken
kortholder.

• Administration af udlæg, kontanter osv. minimeres.
• Kortets gyldighed kan begrænses til specifikke
brancher og købsbeløb.
• Mindre kontanthåndtering øger sikkerheden.
• E-løsninger forenkler administration, opfølgning og
bogføring.
• Leverandøren slipper for fakturaer og rekvi-sitioner.
• Det bliver lettere at følge op på indkøb.
• Leverandørstatistik giver et godt grundlag for at
forhandle priser.

Nogle dage efter et gennemført køb kan du se information
om købet. First Card tilbyder Statistik On Line med statistisk materiale, der kan hentes via First Cards hjemmeside.
Statistikrapporterne kan hentes i følgende formater:
• filer til Excel
• søjlediagram
• lagkagediagram
• tabeller.

Pas på miljøet – vælg elektroniske løsninger

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker mere information, er du altid velkommen
til at kontakte First Card på 70 20 63 09.

Sådan fungerer indkøbskortet
En af fordelene ved indkøbskortet er, at virksomheden kan
bestemme, hvilke begrænsninger der skal gælde for køb
for den enkelte kortbruger. Der kan sættes begrænsning
på beløb pr. køb, beløb pr. måned og på brancheniveau.
Indkøbskortet er en helhedsløsning, som forenkler og gør
indkøbsprocessen meget mere effektiv. Indkøbskortet
kan bruges på ca. 23.000 indkøbssteder i Danmark. Kortet
kan endvidere bruges over hele verden, hvor MasterCard
accepteres.
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