En smartare elektronisk körjournal
Koppla elektroniska körjournaler till Azets Expense och
slipp manuellt arbete med milberäkningar och felaktigheter.
Genom en smart tilläggstjänst i Azets
Expense kan ni sluta rapportera
tjänsteresor manuellt. En digital och
automatiserad körjournal plockar upp
alla resor, från A till B till C och skickar
detta till Azets Expense dagligen.
En körjournal kan ofta bidra till huvudvärk. Om inte varje mil är korrekt räknad
utgår inte korrekt milersättning och kan
för företaget innebära såväl merkostnader för felaktigheter som timmar av
merarbete för administrationen.
Med en digital och automatiskt lösning
slipper ni manuellt arbete och ersätter
dåtidens pappersjournaler och mallar
med en automatiserad lösning.
Dessutom ökar produktiviteten hos de
anställda som inte längre behöver manuellt knappa in sina resor.

Hur fungerar det?
Genom en GPS-mottagare (från valfri
leverantör) i bilen skickas all relevant information om bilresan till Azets Expense
automatiskt på daglig basis.
• Läser av körsträckan
I bilen sitter en GPS-mottagare som
automatiskt känner av när resor
påbörjas och avslutas.
• Informationen förs över
Via den elektroniska körjournalen
sparas datum, tid och körsträcka och
för sedan automatiskt över resan till
Azets Expense dagligen.
• Rapporterar
I appen väljer medarbetaren vilka
resor som ska rapporteras, för att
sedan skicka in dem för attestering.
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En bred kompabilitet:

En app, en rapport,
en attest.
Med Azets Expense och en elektronisk körjournal kan
ni samla både utlägg, reseräkningar, traktamenten och
körjournaler på ett ställe.
Detta kan självklart anpassas efter just era behov men
alla funktioner finns för att göra körjournalen till ett nöje
och inte en plåga.

Azets Expense har stöd för körjournalslösningarna Telia Sense, Volvo
On Call, TelliQ och Automile. Olika leverantörer erbjuder olika förmåner,
ex. fleet management.

Hur sätter vi igång?
Först behöver ni bestämma er för vilken körjournal ni
önskar använda.
När ni har valt er körjournal kommer leverantören att
tillhandahålla en GPS-mottagare och sändare.
Denna installeras i bilen och sedan kopplas körjournalen
till Azets Expense och era medarbetare väljer vilka resor
som ska registreras.

Intresserad?
Man kan läsa sig till mycket men det lönar sig att fråga
någon som vet.Anmäl ditt intresse för kortkoppling på
azets.se/korjournal så återkommer vi snarast möjligt!

Vill du veta mer?
Läs mer på www.azets.se/korjournal

