Ett smartare sätt att betala som passar företagets vardagsbehov
Med First Card sparar ni tid och får en bättre överblick över företagets utgifter genom att alla inköp
samlas på en lättöverskådlig samlingsfaktura. Ni får också utgiftsrapporter i webbformat som kan
läsas på datorn eller i mobilen. First Card är ett Mastercard® och gäller på mer än 39 miljoner
Mastercard-anslutna inköpsställen världen över, vilket gör kortet extra bekvämt och tryggt för innehavaren.
Ett snabbt och smidigt sätt att förenkla resandet och kontrollera reseutgifterna
Komplettera företagets First Card med ett resekonto så får ni en integrerad fakturalösning som
fungerar med alla större resebyråer. Ni får en mer fullständig bild av företagets reseutgifter och en
enkel överblick över företagets resor som kan hjälpa er att förhandla fram de bästa priserna hos
resebolagen. Resekontot omfattar samtliga anställda, med eller utan egna First Card-kort, och det
kan även användas för konsulter och gäster, samt för gruppresor.
Automatisk inläsning minskar administrationen
och ökar utgiftsrapporternas tillförlitlighet
Med reseräkningsfunktionen sparar ni tid och undviker fel genom att ersätta den manuella registreringen med automatisk inläsning till företagets reseräkningssystem. First Card fungerar med Acubiz, Agda, Basware, Dicom Expense, Flex Reseräkning, Expenture, Hogia, Mobil Expense, Oracle,
SAP, Visma och många fler.
Välj det fakturaalternativ som passar ert företag bäst
Skaffa den extra tid som behövs för att behandla betalningar med tillvalet förlängd betalningstid.
Med det här alternativet är betalningsvillkoren 30 dagar från fakturadatum istället för de normala 15
dagarna. Därmed blir den räntefria betalningstiden (i genomsnitt) 45 dagar för era inköp istället för
30 dagar i normalfallet.
Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig att komma igång med våra tjänster. Du når oss på
telefon 0771-40 71 70 eller genom att besöka firstcard.se.
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Med First Card kan ni hantera företagets reseräkningar och kontrollera kostnaderna på ett
smidigt sätt och samtidigt förenkla utgiftsrapporteringen.

1806

Spara tid och få bättre kontroll
över företagets utgifter

firstcard.se | .fi | .dk | .no

First Cards funktioner och tilläggstjänster

