First Card Statistik Online
Det rätta verktyget för effektiv reseadministration
First Card erbjuder ditt företag tjänsten Statistik Online. Statistiken hjälper dig med kontroll och
uppföljning av företagets rese- och representationskostnader. Statistik Online visar allt som fakturerats via både kort och resekonto. Detta gör det möjligt att även se leverantörstransaktioner som
exempelvis SAS TPC. Via Statistik Online får du en total bild av alla inköp och kan enklare identifiera olika besparingsområden och säkerställa att företagets resepolicy efterlevs.
Hur fungerar det?
Statistik Online är platsoberoende och tillgängligt på www.firstcard.se när du vill. Efter ansökan
får du ett lösenord för att logga in. Lösenordet som du får är personligt och enkelt att ändra efter
det att du loggat in första gången. Om du själv redan använder First Cards tjänst Mitt Kort Online,
använder du samma lösenord för att komma åt båda tjänsterna.
Behörighet
Företaget utser en administratör som får behörighet att se den totala statistiken.
Rapporter
Du väljer den nivå och period som ska visas. Statistiken presenteras som tabell, cirkel- eller stapeldiagram och kan även laddas hem i önskat Excelformat. Du kan välja mellan följande standardrapporter: flyg, hotell, tåg, hyrbil, bensin, restaurang, taxi och kontantuttag. Övriga köp visas separat.

2011 - Mar
2012 - Mar

Så här fungerar det
1. Välj nivå - avtal, organisationsnummer, kundnummer, och/eller kostnadsställe. I fönstret ser du
hela företagets struktur hos First Card och det är bara att klicka.
2. Välj rapport - flyg, hotell, hyrbil, tåg etc.
3. Ange tidsperiod, typ av betalning och hur du vill få rapporten presenterad.

2012 - Mar

Statistik Online är både enkelt att använda och lätt att förstå
Tjänsten hjälper dig att få en total bild över företagets resande och kortköp. Du kan identifiera olika
besparingsområden och får även ett bra stöd vid framtida leverantörsförhandlingar.
Har du frågor är du välkommen att kontakta First Card kundservice på telefon 08-534 910 80. Du
kan också läsa mer om statistiken på www.firstcard.se. I blankettarkivet på hemsidan hittar du
också en ansökningsblankett.

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 finns både som MasterCard
och VISA
och fungerar på över
30 miljoner inköpsställen över hela världen. Välkommen att läsa mer på firstcard.se.
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