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CapNordic Travel
CapNordic Travel er løsningen der håndterer alle processer indenfor afregning af rejser, udlæg og
kreditkort. Slut med besværlige arbejdsgange, når medarbejderen har været på rejse eller har lagt penge
ud for firmaet.
Hvad gør medarbejderen?
Når en medarbejder har brugt penge enten på et firmakort eller som privat udlæg, skal der laves en
afregning. For at gøre det så let som overhovedet muligt for medarbejderen, skal han i første omgang ikke
gøre andet end at tage et billede af kvitteringen og uploade til CapNordic Travel. Medarbejderen gør ikke
andet end at angive købssted og evt. beløb. Herefter ligger kvitteringen blot og venter på at kreditkortposten bliver modtaget elektronisk hos Jer.
Er det et privat udlæg, afventer kvitteringen blot på, at der laves en afregning.
Hvad sker der i systemet?
Nu kan CapNordic Travel så klare en stor del af den efterfølgende proces automatisk. Man kan vælge en af
følgende muligheder eller kombinere dem som man vil.
1) Der oprettes automatisk en
afregning for alle kvitteringerne,
og der sker et automatisk match
mod kreditkortposterne. Dvs. hvis
medarbejderen fx. har brugt
Kr 100,00 på McDonald’s og der
ligger en kreditkortpost på kr.
100,00 fra McDonald’s, vil systemet
selv matche disse to sammen.
Private udlæg lægges ind og ligger
klar til udbetaling.
2) Medarbejderen opretter selv en
afregning, hvor han udpeger
kreditposter og angiver evt. private
udlæg. Her har medarbejderen
mulighed for at samle
afregningslinier, så de fx.
repræsenterer en enkelt rejse.
Når posten skal placeres på den
rigtige konto, anvendes en 		
Der kommer automatisk en afregning for alle kvitteringerne.
udgiftstype, der på en nem måde
sikrer at posten bliver konteret korrekt.
Hvis medarbejderen fx. har kørt taxa, skal han blot angive udgiftstypen TAXA.					
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I systemet findes der så en
sammenkobling mellem udgiftstypen og finanskontoen, som gør,
at alt bliver bogført korrekt.
Men faktisk er det ifb. kreditkortposten slet ikke nødvendigt selv
at udpege udgiftstypen. Fra 					
kreditkortselskabet modtager
systemet nemlig oplysninger om
hvad der er købt, hvorved
udgiftstypen automatisk bliver
påført. Det gør det meget nemt
for medarbejderen at afregne
sine poster.

Oversigt over ens afregninger hvor man let kan styre dem.

Kontante forskud
CapNordic Travel understøtter udbetaling og returnering af kontante forskud i alle valutaer. Forskud
bogføres som regel på medarbejderen i økonomisystem, så det med det samme kan ses, at han skylder
penge til firmaet. Efterhånden som pengene bruges, vil forskudet blive udlignet.
Godkendelse
Når afregningen er klar, godkendes den af medarbejderen hvorefter den automatisk sendes videre til
chefen. Godkendelse kan ske via CapNordic Travel klienten, via en browser eller endnu nemmere via
smartphone.
Controlling
Økonomiafdelingen kontrollerer de godkendte afregninger før de bogføres. De mest almindelige
kontrolpunkter er om der er vedlagt bilag på alt, samt om der er angivet en fyldestgørende bemærkning
på udgiftstyper, der kræver det. Det kunne være ifb. repræsentation, hvor der skal angives formål og
deltagere. Dette bliver brugeren bedt om at angive, når posten afregnes.
Er alt i orden på afregningen, kan den bogføres til økonomisystemet via den automatiske integration.
Opsummering
- Godkendelse via smartphone, browser og klient
- Integration til alle de kendte kreditkort og flybilletselskaber, herunder
- Eurocard
- Diners
- Mastercard
- GlobeCard
- FirstCard
- og mange flere
- Automatisk afregning af poster
- Håndtering af kontante forskud
- Nemt og overskueligt brugerinterface
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