Smidigt och säkert
med First Card Inköpskort
Små inköp hanteras oftast på många olika sätt, vilket bidrar till en mängd fakturor och
utlägg samt därmed onödig administration. Administrationen av dessa inköp kan kosta mer
än själva varan/tjänsten, vilket gör det lönsamt att förändra processen.
First Card Inköpskort ger effektivare hantering av inköp av kontorsmateriel, verktyg, datortillbehör etc. Kortet ersätter handkassor och har limiter på inköp och kontantuttag som företaget väljer. Rutinerna förenklas genom att rekvisitionsblanketter, handkassor, kontantutlägg
och fakturor ersätts av en enhetlig administration av inköpen. Inköpskortet kan skräddarsys
så att inköpen är begränsade till vissa branscher.
Kortet är i första hand avsett för anställda som inte reser och representerar.
Främsta fördelarna med inköpskortet
• Administration av utlägg, handkassor o.s.v. minimeras,
• enkelt att ge befogenheter utifrån behov,
• kortets giltighet kan begränsas till specificerade branscher och köpbelopp,
• leverantören slipper fakturor och rekvisitioner samt får betalt nästa bankdag,
• upp till 60 dagars räntefri kredit,
• e-lösningar förenklar administration, uppföljning och bokföring,
• leverantörsstatistik ger goda underlag till förhandlingar,
• säkerheten ökar genom minskad kontanthantering.
Så här fungerar inköpskortet
Företaget står för betalningsansvaret och betalar årsavgift. Inköpskortet har samma möjligheter till
kundanpassad fakturering och statistik som övriga First Card-produkter
Till skillnad från vanliga kort är det limiter på inköpskortet som företaget själv väljer vilka begränsningar av köp som ska gälla för varje enskild kortanvändare. Köp som bryter mot valda begränsningar nekas.
De vanligaste begränsningarna som efterfrågas är:
•

max belopp per inköp och kort

•

spärr för kontantuttag

•

spärr för kontantuttag och systembolaget

Begränsningarna kan kombineras. Man kan även välja branschspärr.

Snabb uppföljning och kontroll
Några dagar efter genomfört köp kan information om köpet finnas tillgänglig för er. First Card erbjuder Statistik Online, en tjänst för att ta del av all statistik via First Cards hemsida.
Statistikrapporterna kan laddas hem i önskat format:
•

filer till Excel

•

stapeldiagram

•

cirkeldiagram

•

tabeller

Var miljövänlig – välj elektroniska lösningar!
Allt fler företag väljer elektroniska lösningar. First Card erbjuder både e-faktura och dagliga transaktionsfiler. Den största fördelen med e-faktura är att företaget kan hantera inkommande fakturor
digitalt och därmed förenkla administrationen. Transaktionsfilen används för snabbare information
om vilka köp som gjorts och vem som gjort köpet.
Anpassad fakturering
Istället för många småfakturor från en mängd leverantörer samlas alla köp på en samlingsfaktura
per fakturamottagare. First Card lagrar alla transaktioner och anpassar faktureringen till företagets
rutiner. Fakturan kan brytas ner på kostnadsställe, projekt och/eller kortnivå.
Periodicitet och betaltid är också flexibelt:
•

en faktura per månad, 15 dagars betaltid

•

två fakturor per månad, 20 dagars betaltid

•

en faktura per vecka, 25 dagars betaltid

Betaltid upp till 30 dagar kan avtalas.
Vill du veta mer?
Kontakta oss på First Card på telefon 0771-40 71 70. Vi berättar gärna mer om hur vi kan
förenkla för dig och ditt företag.
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