Spara pengar
på att betala
smart.

Både ett kort
och en hel
betallösning

First Card låter som ett kort, men är ett helt betalsystem.
Det innebär att våra kunder för det första kan samla både
kortköp och reseinköp i en och samma lösning, och för
det andra att det är fullt möjligt att spara stora summor
varje år på minskad administration.
I First Card-systemet kan man också samla betydligt mer specifik information om varje köp än som
skulle vara möjligt på andra sätt. Med den informationen till hands kan företaget lätt sammanställa
statistik, pressa inköpspriser och förhandla fram
förmånliga avtal med leverantörer inom en mängd
områden.
First Card kan anpassas till de flesta ekonomisystem och går att skräddarsy även på andra sätt.
Bland annat har vi flera olika korttyper, så att varje
anställd kan förses med ett kort som passar hans
eller hennes roll i företaget. Det finns därför alltid en
lösning inom First Card, både för den som köper
lunchsallad till konferensen och för den som ständigt är på resande fot i tjänsten.

Vad är det för skillnad mellan ett kort
och en betallösning?
På First Card är själva betalkortet bara en liten del
av betallösningen som helhet, även om det är det
mest synliga och påtagliga delen. Det företag som
sätter First Card i händerna på sina medarbetare
får samtidigt tillgång till ett av världens bästa system för att samla betalningar, personalutlägg, reseadministration och transaktionsdata på ett och
samma ställe.

Ett flexibelt kort som gör det lätt att hålla
ordning och reda
First Card är ett betalkort med Mastercard-koppling. Det innebär att kortet kan användas på de allra
flesta inköpsställen över hela världen. Det är också
möjligt att via bankkontor och bankomater ta ut
kontanter på omkring en miljon ställen.
Många företag behöver inte bara ett kort som fungerar överallt. De behöver också ett kort som är
möjligt att anpassa till den egna verksamheten och
medarbetarnas olika behov.
Därför finns First Card-kortet i många olika utföranden och ni bestämmer själva vilka medarbetare
som ska ha vilka möjligheter knutna till sitt kort.
First Card är alltså både enkelt och praktiskt för användaren, samtidigt som det minskar riskerna för
överutnyttjande eller sammanblandning av privata
inköp och tjänsteutlägg.
En användarvänlig och kostnadsbesparande
betallösning
First Card kan anpassas till olika ekonomisystem,
vilket är en av de två viktigaste faktorerna som gör
vår betallösning till ett ovanligt bra val. En flexibilitet
som för övrigt inte krånglar till saker de minsta, bara
gör allt mycket smartare.
Den andra faktorn ni bör titta extra på är kostnaderna – eller möjligheten att spara pengar. Enligt
våra egna och många kunders erfarenheter kan det
företag som väljer First Card minska såväl direkta
kostnader som indirekta.
Era indirekta kostnader kan sänkas
med upp till 70 procent
Med First Card kan indirekta kostnader sänkas genom minskad administration och betydligt färre fakturor att hantera – man brukar räkna med att varje
faktura som ska hanteras kostar 500 –1000 kronor.
Totalt kan därmed ett byte till First Card sänka företagets administrationskostnader med 35–70 procent. Det låter kanske osannolikt, men den som har
insyn i hur hela kedjan för exempelvis kontanthantering, förskott, vouchers och rekvisitioner ser ut förstår säkert att besparingar i den storleksordningen
är fullt möjliga.

Dessutom kan First Card sänka era
inköpskostnader
Med hjälp av den ovanligt exakta statistik som First
Cards lösning kan ge, blir det betydligt enklare att
upprätta policies och förhandla fram förmånliga
avtal med era leverantörer. Det blir också lätt att
stämma av att företagets policies för inköp verkligen efterlevs ute i organisationen. Våra kunder brukar på så sätt kunna minska sina direkta inköpskostnader med 5–25 procent. Siffran gäller även för
företag som tidigare haft andra företagskort eller
betallösningar.
Förutom era egna avtal kan ni också utnyttja de
förmåner som ingår i First Card, och få rabatt på
bland annat bilhyra, bensin och hotell.

Med First Card
kan du ha
reseräkningen
nästan färdig
redan innan
du kommit hem

First Card samarbetar med de flesta av
landets största affärsresebyråer
I begynnelsen skapades First Card för att förenkla
rutinerna i företag som har mycket resor. Och även
om vår produkt numera är mycket större än så, har
vi fortfarande ovanligt detaljerade kunskaper om
resande och den administration resandet för med
sig, för såväl företag som resenär.
First Cards resekonto gör att alla resor och bokningar via resebyrån eller dess självbokningssystem kan faktureras via First Cards betalsystem, tillsammans med alla andra inköp. Det är lätt att hålla
reda på vad som är vad – informationen om varje
köp kan styras av er så att den blir precis så lätt att
identifiera och administrera som krävs. First Card
samarbetar med ett stort antal av landets största
resebyråer.
Sammanfattningsvis kan man säga att First Card är
det enda era medarbetare behöver för att hantera
bokningar, inköp och löpande utgifter under sina
resor.
App för smartphones och Mitt Kort Online på
firstcard.se – så kan du ha reseräkningen
nästan färdig redan innan du kommit hem
Genom att hålla koll på de senaste transaktionerna
genom vår app eller inloggad på firstcard.se behöver man inte vänta på fakturorna för att påbörja
arbetet. Varje kortinnehavare kan när som helst gå
in och kontrollera alla sina inköp och utlägg, såväl
fakturerade som ofakturerade. Den som vill spara
tid kan alltså göra sin reseräkning nästan färdig redan under resan, och snabbt komplettera det sista
efteråt.
Samma plattform i hela Norden
First Card är nordiskt. Det innebär att vi har en och
samma tekniska plattform i hela Norden. Det gör
förstås att fördelarna med vårt betalsystem blir
ännu större om ditt företag har nordisk verksamhet. Inga anpassningar och extrarutiner krävs för
att ni arbetar över landsgränserna.
Vår starka nordiska etablering har också en annan
poäng. Av erfarenhet vet vi att många som provat
kort och betalsystem med rötter i andra delar av
världen tycker att samarbetet med leverantören
ofta går långsamt och känns oflexibelt. Vår organisation finns närmare dig och vi kan därför vara
mer lyhörda och anpassningsbara till de behov och
önskemål som finns här i Sverige och Norden.

Stora både i Norden och på Jorden
Trots att First Card är nordiskt är vi ingalunda en
liten aktör på den internationella arenan. Vi är till
exempel Europas femte största utgivare av Master
Card-anslutna företagskort. Vi har också ett nära
samarbete med bland andra AirPlus International,
som är en av världens ledande leverantörer av betalningslösningar för affärsresor, och ett stort nätverk av banker världen över. Det ger oss all den
internationella kraft som behövs.
Denna kombination av nordisk närhet och global
funktion spelar säkert en avgörande roll för många,
inte minst de 65 av Sveriges 100 största företag vi
har bland våra kunder.
Säker och försäkrad
First Card var först i Sverige att förse sina kort med
både PIN-kod och ett så kallat EMV-chip. Säkerheten för både företaget och kortanvändaren är därmed dubbel och risken för bedrägerier och kortförfalskningar minimeras.
En annan stor trygghet är First Cards kompletterande reseförsäkring som automatiskt gäller alla
resor betalade med First Card. Försäkringen gäller
dessutom grupper, samt resor som bokats via er
resebyrå och betalats via resekontot, vilket liknande
försäkringar inte brukar göra.
Kundservice som kan allt om First Card,
bokstavligt talat
Vår kundservice är både prisbelönt och otroligt
uppskattad av våra kunder. Det beror bland annat
på att den är skapad enbart för First Card-kunder.
Den som har frågor eller behöver hjälp får direkt
tala med en person som har gedigna kunskaper
om betallösningen.
Varför inte ringa och testa oss genast, förresten?
Det finns säkert något i den här broschyren du inte
tyckt att vi varit tillräckligt tydliga med, och vill veta
mer om.
Ring bara 0771-40 71 70 och fråga!

Ladda ner appen

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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