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Alles wat u moet 
weten over 
uitgavenbeheer
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Uitgavenbeheer gaat over hoe bedrijven 
uitgaven en onkosten bijhouden en beheersen. 
Van kantoorbenodigdheden tot maandelijkse 
softwareabonnementen, tot klantenlunches en 
reiskosten. Wat werknemers ook kopen om de 
klus te klaren.  

Voor veel bedrijven gaat dit proces gepaard met 
veel handmatige invoer en papierwerk, waaronder 
spreadsheets, papieren ontvangstbewijzen, rijen 
bankafschriften en terugbetalingsformulieren.  

Maar de keerzijde van het bijhouden van uitgaven 
op deze manier gaat verder dan het risico van 
menselijke fouten en een slechte productiviteit: 
deze verouderde, tijdrovende, onpraktische 
aanpak maakt het moeilijk om een nauwkeurige 
momentopname van de uitgaven van uw bedrijf 
te krijgen. En zonder solide gegevens is het 
moeilijker om nauwkeurig te budgetteren, afval 
te verminderen en weloverwogen beslissingen te 
nemen. 

Een zwaar handmatig proces is ook gewoon erg 
vervelend. Niemand wil dat. 

Laten we bij 
het begin 
beginnen
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Hulpprogramma's die bedrijven helpen hun 
bedrijfsuitgaven efficiënter te beheren, worden 
beschouwd als platforms voor uitgavenbeheer. 
Digitale tools zijn bedoeld om repetitieve 
taken te automatiseren, onnodig papierwerk 
te elimineren, de zichtbaarheid over uitgaven 
te vergroten, gedetailleerde details over 
uitgavengegevens te bieden en tijd te besparen 
die wordt besteed aan spreadsheets, formulieren 
en andere routinematige beheerders. 
Door uitgebreide webapplicaties en handige 
mobiele apps te combineren met betaalkaarten 
voor medewerkers, kunnen bedrijven: 

• Transacties binnen het bedrijf op één plek 
bekijken 

• Het onkostenbeleid van het bedrijf in praktijk 
brengen  

• Bepalen waar geld wordt uitgegeven en  
door wie 

• Nauwkeuriger budget en prognose bepalen 
• Vereenvoudig het hele proces van betaling tot 

afstemming 
Maar ondanks de duidelijke voordelen van deze 
tools, hebben de meeste bedrijven ze nog steeds 
niet volledig overgenomen. Op hun beurt beheren 
ze meestal de uitgaven met behulp van een mix 
van het volgende: 

Declaraties: medewerkers 
betalen de kosten uit eigen zak 
en het bedrijf betaalt ze terug in 
een tijdrovend proces met veel 
papieren. 

Bedrijfscreditcards: meestal 
één of een paar om te delen 
onder het personeel, met 
beperkte controle, risico op 
overbesteding en fraude. 

Kasgeld: een blikken doos vol 
met geld waarvan de toegang 
beperkt is en vervelend 
papierwerk met zich meebrengt, 
meestal gebruikt voor kleinere, 
meer urgente aankopen.

Deze benaderingen veroorzaken een rimpeleffect 
van inefficiënties.

Platforms voor 
uitgavenbeheer 
en waarom 
bedrijven ze 
nodig hebben 
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Gevolgen 
van slecht 
uitgavenbeheer
Langzame, handmatige en repetitieve 
goedkeuringsprocessen drijven zelfs de meest 
geduldige mensen tegen de muur. Ze leiden 
werknemers ook af van meer bevredigend en 
waardevol werk, zoals strategische activiteiten.

Het gebruik van bedrijfscreditcards is het 
reserveren van bestedingsmacht voor een klein 
aantal werknemers. Dit lijkt misschien veiliger 
voor uw bankrekening, maar het betekent dat 
iedereen die namens het bedrijf betalingen 
moet doen, dit niet zo snel kan doen.  

En omdat u niet kunt zien wat er in realtime 
wordt uitgegeven, kan het einde van de maand 
onverwachte verrassingen brengen. Een 
marketingcampagne die over het budget ging, 
een paar dubbele softwareabonnementen... 
en een probleem op uw bord. 

Bovendien zorgt het mixen en matchen 
van uw uitgavenbeheerpraktijken voor 
onnauwkeurigheden en gekantelde gegevens 
die uw naleving in gevaar kunnen brengen. 

Verloren bonnetjes

Slecht inzicht in 
bedrijfsuitgaven 

Overbesteding

Tijdrovende 
beheerprocessen 

Lange gesprekken met 
banken om kaartlimiet 
te verhogen 

Risico op fraude 

Gefrustreerde 
medewerkers 

ONBEHEERSBARE PIJN
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70%

8% 8% van btw wordt jaarlijks niet 
teruggevorderd, mede door 
fouten in de ontvangstverwerking 

70% van de medewerkers geeft aan 
op zoek te gaan naar een nieuwe baan 
vanwege constante vertragingen in 
de onkostenvergoeding 

£ 301 miljard per jaar verloren als gevolg van slechte 
uitgavencontroles voor Europese bedrijven

Dat is echter nog niet alles. Uit onderzoek is 
gebleken dat de Europese financiële leiders de 
omvang van de verliezen als gevolg van slechte 
uitgavencontroles gemiddeld op 2% van hun 
jaarlijkse inkomsten schatten.  Maakt niet uit 
hoe groot of klein het bedrijf is – dat kan het 
verschil zijn tussen een jaarlijkse winst en een 
bedrijfsfaillissement.  

Hoe zit het met de bizarre £ 34 miljard die 
elk jaar verloren ging door bedrijven in niet-
opgeëiste btw? Van de vier markten die 
Soldo analyseerde, ging £ 6,7 miljard hiervan 
verloren aan verwerkingsfouten alleen. Wat het 
werkkapitaal betreft, zegt bijna de helft van de 
bedrijven die deelnemen aan ons onderzoek 
dat hun werkkapitaal zo laag is dat verloren 
btw-opbrengsten de stabiliteit van hun bedrijf 
daadwerkelijk kunnen bedreigen.

Uit het Soldo Spending Playbook – Hoe de meest succesvolle oprichters van Europa technologie gebruiken om geld uit 
te geven voor groei 

De kosten van slechte praktijken
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Het toevoegen van het digitale aspect aan 
de financiële functie bevrijdt teams van 
administratieve lasten en stelt hen in staat 
om hun tanden te zetten in meer zinvol werk. 
Dit kan de productiviteit en tevredenheid van 
medewerkers in één keer verhogen. 

Maar eerst hebben bedrijven drie dingen nodig: 

• Een allesomvattende en gebruiksvriendelijke 
digitale tool met belangrijke integraties 

• De wens van leiders om de financiële functie in 
de toekomst te brengen 

• Een collectief belang rondom het bedrijf op 
een gemakkelijk uitrolbaar platform 

Het moderniseren van een afdeling en gevestigde 
processen vraagt om visie. Het vergt het bedenken 
van een eenvoudigere, soepelere doorstroming, 
evenals totale controle en zichtbaarheid van 
bedrijfsbrede uitgaven. De zoektocht naar 
efficiëntie door middel van automatisering 
kan enorme beloningen opleveren, waaronder 
de mogelijkheid om te investeren in groei en 
tegelijkertijd de operationele kosten te verlagen – 
en ernstige verliezen.

Wanneer het financiële team een duidelijk 
inzicht heeft in de financiën van het bedrijf, 
zijn ze in een betere positie om de rest van 
het bedrijf te helpen bij het nemen van 
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uitgavenbeslissingen voor groei, waardoor ze de 
concurrentie voor zijn. 
Dus, of het nu gaat om het stoppen van 
onkostendeclaraties die niet onder controle 
zijn of meer nauwkeurige budgettering en 
prognoses, uw bedrijf – en uw mensen – kunnen 
het veel beter doen met een beetje hulp van de 
juiste oplossing.

“De mentaliteitsverandering is in plaats 
daarvan een verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsmanagement, door moderne digitale 
tools te omarmen als een centraal onderdeel 
van hun zoektocht naar efficiëntie en 
concurrentievermogen.”

Carlo Gualandri, 
CEO, Soldo

Verschuiving 
van de focus 
op groei
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DE 3 FUNCTIES DIE JE NODIG HEBT 
Als het gaat om het kiezen van de juiste 
oplossing voor uitgavenbeheer, zijn er een paar 
belangrijke kenmerken om naar te zoeken, 
ongeacht de bedrijfsgrootte. Een compleet 
platform moet u in de eerste plaats in staat 
stellen om toezicht te houden op de uitgaven 
in het hele bedrijf, van betaling tot afstemming 
– in realtime.

Hoe kan één oplossing dit doen? Met het 
Soldo-platform als voorbeeld vindt u hier de 
onderdelen die u over het algemeen vindt in een 
oplossing voor uitgavenbeheer (en bijbehorende 
voordelen): 

BEDRIJFSKAARTEN: 
Een methode om individuen of teams in staat 
te stellen zakelijke betalingen te doen – in de 
winkel of online.  
Dit omvat reis- en entertainmentkosten (T&E), 
digitale reclame, kantoorbenodigdheden en 
alles daartussenin.  
Soldo gebruikt Mastercard®-kaarten, overal 
en altijd geaccepteerd, die in een handomdraai 
kunnen worden bijgevuld en gebruikt. 

BEDRIJFSKAARTEN VAN SOLDO
In tegenstelling tot debet-, krediet- of 
prepaidkaarten hoeft de kaart niet op iemands 
naam te staan, maar kunt u ze toewijzen aan 
een persoon of meerdere mensen die het 
gebruiken. Door een kaart aan iemand toe 
te wijzen, stelt u specifieke mensen in staat 
toegang te krijgen tot de kaart en de activiteit 
ervan te volgen. 

Dus als een werknemer vertrekt en een 
kaart gebruikt om te betalen voor een 
softwareabonnement dat door meerdere 
mensen wordt gebruikt, is het gemakkelijk 
om ze van de lijst met toegewezen personen 
te verwijderen en indien nodig een andere 
persoon toe te wijzen. 

Hoe uitgaven-
beheerplatforms 
uitgavenbeheer 
vereenvoudigen 
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APP VOOR KOSTENVERGOEDINGEN VAN 
WERKNEMERS:
Een draagbare digitale tool, gekoppeld aan 
elke bedrijfskaart, om werknemers te helpen 
hun balans te controleren en hun activiteit bij 
te houden – volledig papiervrij, zodat u zich 
geen zorgen hoeft te maken dat u iets verliest.  

Wanneer een aankoop is gedaan, krijgt de 
eigenaar van de kaart een herinnering om 
een foto van de bon te maken, notities toe 
te voegen en deze naar Soldo te uploaden. 
Deze automatische herinnering voorkomt dat 
de financiële afdeling achter informatie van 
werknemers moet gaan. 

Het stelt iedereen ook in staat om gemakkelijk 
kaartinformatie te vinden en de kaart te 
vergrendelen (bijvoorbeeld als deze verloren is 
of gestolen wordt).

Een mobiele app betekent dat u gemakkelijk 
geld kunt bijhouden dat is uitgegeven 
aan zakelijke uitgaven, onderweg, en het 
hersenloze papierwerk dat ermee gepaard 
gaat kunt elimineren.

MANAGEMENTPLATFORM: 
Een dashboard of hoofdcontrolecentrum 
om elke transactie te volgen terwijl deze 
plaatsvindt, budgetten en limieten voor 
elke kaart in te stellen, uitgavencategorieën 
te blokkeren en geautomatiseerde 
uitgavenrapporten te ontvangen. 

Hier kunt u activiteiten in detail monitoren, 
eenvoudig toegang krijgen tot gegevens, 
inzichten verzamelen en zakelijke uitgaven 
organiseren. 

U hoeft niet tot het einde van de maand te 
wachten om de manier waarop u uitgeeft te 
verbeteren; u kunt meer geld besparen en 
beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Gebruik geavanceerde filters op het 
beheerplatform en zoek en vind eenvoudig 
de transactiegegevens die u zoekt. Ontvang 
vervolgens uitgebreide rapporten over al uw 
transacties. 
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Wat wint u met 
een uitgebreid 
platform voor 
uitgavenbeheer 

Met de beste uitgavenbeheerplatforms kunt u 
dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse budgetten 
definiëren voor individuen, teams of specifieke projecten. 
U zou ook in staat moeten zijn om uitgavenlimieten in 
te stellen en uw uitgaven aan te passen om misbruik van 
fondsen te voorkomen (bijvoorbeeld door kaarten te 
beperken tot een specifieke leverancier) – en te kiezen 
wie wat uitgeeft, waar. 

1 Totale controle over 
de bedrijfsuitgaven 

Waarom wachten tot het einde van de maand?  
Met sommige uitgavenbeheerplatforms kunt 
u direct na het gebruik van een bedrijfskaart 
transactiegegevens bekijken, waaronder btw, 
categoriecodes en notities. U houdt op een 
eenvoudige, duidelijke en gedetailleerde manier 
de uitgavenactiviteiten in het hele bedrijf bij, 
waar u ook bent. 

2 Realtime weergave 
van uitgaven 
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Onkostenformulieren, spreadsheets, 
betalingsbewijzen en handmatige rapporten 
nemen veel tijd en moeite in beslag, maar 
een platform voor uitgavenbeheer met het 
vastleggen van betalingsbewijzen onderweg 
helpt u dit alles over te slaan en kostbare tijd te 
besparen om u te concentreren op de groei van 
het bedrijf. 

3 Moeiteloze 
onkostenadministratie 
en rapportage 

Een goed uitgavenbeheersysteem moet 
naadloos integreren met boekhoudsoftware, 
zoals QuickBooks Online, Sage en Xero. Op deze 
manier kunt u uw uitgavengegevens in één klik 
overbrengen naar het boekhoudsysteem van uw 
voorkeur en te allen tijde een volledig overzicht 
hebben van alle bedrijfsactiviteiten. 

4 Snelle boekhouding 
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5

6

In het ideale geval kunt u geld in verschillende 
valuta's van uw bankrekening storten 
en vervolgens uw bedrijfskaarten direct 
opwaarderen. Bepaalde platforms stellen u in 
staat om fondsen in specifieke portefeuilles te 
organiseren om de budgetten van medewerkers, 
teams en afdelingen te beheren. U moet ook 
de mogelijkheid hebben om automatische 
overschrijvingen in te stellen om ervoor te zorgen 
dat bepaalde bedrijfskaarten nooit zonder geld 
komen te zitten. 

Een sterke oplossing voor uitgavenbeheer 
moet u helpen tijd en geduld te besparen 
met een eenvoudige manier om eenmalige 
aankopen goed te keuren. Beheerders moeten 
bij voorkeur workflows kunnen aanpassen, zodat 
inkoopaanvragen automatisch worden verzonden 
naar de persoon die verantwoordelijk is voor 
hun goedkeuring. Met deze functie worden 
betalingen versneld en tegelijkertijd onder 
controle gehouden. 

Gemakkelijk geld overmaken 

Eenvoudige aanvragen 
en goedkeuringen
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Met een solide klantauthenticatiemethode 
voorkomt een geweldig platform voor 
uitgavenbeheer mogelijke bedrijfsfraude en 
oplichting. Een kaart verloren? Medewerkers 
moeten in staat zijn om kaarten in een oogwenk 
te blokkeren, misschien via een mobiele app. 
En hoe meer bedrijfskaarten u verspreidt, hoe 
minder kans er is dat kaartgegevens op kantoor 
worden doorgegeven.

7 Verhoogde beveiliging 

Wanneer u minder tijd besteedt aan 
handmatige rapportageactiviteiten en 
automatiserings- en uitgavenbeheerplatforms 
omarmt, zorgt u ervoor dat uw financiële team 
meer betrokken is bij het bieden van echte 
ondersteuning aan het bedrijf. Door hen een 
beter inzicht te geven in hoe het bedrijf werkt 
en wat het nodig heeft om te slagen, kunnen ze 
betere strategische partners worden en kan het 
bedrijf groeien.  

8 Financiële focus op 
bedrijfsgroei 
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9 Om betalingen voor iedereen gemakkelijker 
te maken, kunt u met moderne platforms 
in een handomdraai online betaalkaarten 
opwaarderen en werknemers in staat stellen 
hun kaarten seconden later te gebruiken. 
Deze technologie geeft uw teams de 
flexibiliteit om zonder problemen te kopen 
wat ze nodig hebben, geld op te nemen of 
op te waarderen wanneer ze dat het meest 
nodig hebben. 

FYSIEKE KAARTEN:
om zowel in de winkel als online te gebruiken; 
fysieke kaarten kunnen aan individuen worden 
gegeven, en geavanceerde hulpmiddelen voor 
uitgavenbeheer stellen u in staat om ze aan 
hele teams toe te wijzen voor groepsuitgaven 

Virtuele kaarten: het beste voor online 
betalingen; virtuele kaarten kunnen in een paar 
klikken worden uitgegeven en onmiddellijk 
worden gebruikt, en elke kaart heeft een 
identificatienummer, vervaldatum en CVV-tijd. 

Betalingen onderweg 
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Gebruiks-
situaties

De missie van Soldo is om zowel de 
functionaliteit te bieden om betalingen 
te beheren als een platform dat de 
inefficiëntiekloven tussen de stappen van 
de betalingsstroom kan overbruggen, van 
beslissing tot uitvoering tot rapportage. 
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Eenmalige 
aankopen 

“Het mooie van Soldo is dat we eigenlijk heel 
veel virtuele kaarten aan veel gebruikers 
kunnen geven en ze vervolgens ad hoc kunnen 
beheren.” 

Marlow Upton, 
Financial Controller, Modern Milkman

Er zijn te veel stappen betrokken bij het 
goedkeuren van ad-hocuitgaven. Het kan uren 
duren voordat banken hun bestedingslimieten 
verhogen, en het vragen van werknemers om 
grote kosten uit eigen zak te betalen, leidt 
tot ontevredenheid, terugbetalingsclaims en 
facturen die u pas aan het einde van de maand 
ziet. 

 Met Soldo kunt u werknemers een virtuele 
kaart voor eenmalig gebruik geven die is 
geladen met een specifiek bedrag dat ze 
kunnen gebruiken, kort nadat ze toestemming 
hebben gevraagd om een betaling uit te voeren. 

OPGESLAGEN BONNETJES:
Leg eenvoudig bonnetjes, btw, categorieën en 
meer vast en stuur alles in een paar klikken naar 
uw boekhoudsoftware of exporteer gegevens 
via CSV. 

VEEGBESTURING: 
Volg elke cent die in het bedrijf wordt gebruikt, 
op het moment dat het gebeurt, maak een 
einde aan verloren kleingeld, en wees u er altijd 
op de hoogte van als er geld wordt uitgegeven. 

VERHOOGDE BEVEILIGING:
Geen kaarten meer delen, geen gevoelige 
details meer online en aangezien elke virtuele 
kaart na gebruik vervalt, wordt het risico op 
fraude tot een minimum beperkt.
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Bijna 30% van de software-uitgaven wordt 
verspild aan ongebruikte of gedupliceerde 
abonnementen. Verschillende teams in 
hetzelfde bedrijf melden zich aan voor dezelfde 
service, niet wetende dat er al een abonnement 
is dat ze in plaats daarvan zouden kunnen 
gebruiken. Bovendien bestaat het risico dat 
de creditcardlimiet wordt overschreden, wat 
betekent dat er lange uren aan de telefoon zijn 
met de bank om de limiet te verhogen om andere 
betalingen te doen. 

Dat is niet alles. Wanneer iedereen zich kan 
abonneren op een softwareservice, is het 
gemakkelijk om de controle te verliezen en de 
kosten uit het oog te verliezen. Financiële teams 
besteden veel tijd aan het samenstellen van wie 
zich heeft geabonneerd op wat en het achterna 
zitten van facturen. 

Maar met Soldo worden de uitgaven 
gecentraliseerd, zodat de financiële afdeling een 
volledig beeld van de uitgaven krijgt. U kunt alle 
abonnementen in realtime controleren in het hele 
bedrijf, zonder zorgen. 

SPECIALE KAARTEN:
Elk abonnement kan zijn eigen virtuele kaart 
hebben, met gedeelde toegang, zodat teams hun 
groepskosten kunnen volgen en beheren. 

LEVERANCIERSCONTROLE: 
Beheer elk van uw leveranciers, onderhandel 
over betere tarieven voor SaaS die in het hele 
bedrijf veel wordt gebruikt en annuleer eenvoudig 
ongebruikte of onnodige abonnementen. 

“Soldo geeft onze medewerkers de mogelijkheid 
om hun werk te doen, te betalen voor de tools 
die ze nodig hebben. Het is veel beter dat het 
individu dat zelf kan dan dat wij alles moeten 
doen.” 

Andrew Cross, 
Finance Manager, Komoot

Abonnements-
kosten

ONONDERBROKEN ZAKEN: 
Mis nooit een factuur met automatische low-
balance of periodieke opwaarderingen, en vermijd 
onverwachte onderbrekingen van uw diensten. 
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“We waren op zoek naar iets om de teams een 
budget te geven en ook wat vertrouwen aan 
hen te geven. Met Soldo overhandigen we 
het aan hen en geven we hen een budget dat 
alleen van hen is." 
 
Lydia Briggs, 
Finance en Project Manager, Kiron 

Een steeds groter wordende verscheidenheid 
aan digitale platforms heeft het voor moderne 
marketingteams gemakkelijk gemaakt om 
online campagnes uit te voeren – maar 
bedrijfscreditcards hebben de neiging om het 
proces te compliceren.  

En het doorgeven van een kaart aan het team 
maakt het niet alleen moeilijk om de kosten 
te identificeren die verbonden zijn aan een 
individueel kanaal of campagne. Het vormt ook 
een veiligheidsrisico – omdat u niet gemakkelijk 
kunt achterhalen wie verantwoordelijk is als er een 
inbreuk plaatsvindt. 

Soldo versterkt marketeers en elimineert al deze 
problemen: 

KAARTEN VOOR ADVERTENTIES: 
Krijg speciale virtuele kaarten om te betalen 
voor advertenties op Facebook, LinkedIn, 
Twitter en meer, en maak het gemakkelijk om 
advertenties te kopen op het Google-platform 
met virtuele kaarten van Google van Soldo. 

INGEBOUWDE BUDGETTEN: 
Stel dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 
budgetten in om de kosten van 
advertentieplatforms te beheren, kies welke 
virtuele kaarten waar kunnen worden uitgegeven 
en identificeer trends per platform.

VEILIGHEID VOOROP: 
Laat bedrijfsgeld nooit meer in verkeerde handen 
vallen met een sterk authenticatiesysteem voor 
klanten dat de deur gesloten houdt voor interne 
fraude en oplichting, en laat kaarten die gevaar 
lopen vanuit de mobiele app of het web van Soldo 
bevriezen of annuleren

Marketing-
uitgaven 
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“We waren in staat om fondsen te verdelen 
wanneer dat nodig was, en ervoor te zorgen 
dat mensen een budget binnen hun kaart 
hielden, zodat ze konden reageren. Het gaf 
ons meer flexibiliteit om op de pandemie te 
kunnen reageren.”  
 
Mark Carwardine,  
CEO van Severn Area Rescue Association

Bedrijfs-
uitgaven

Nachtmerries aan het einde van de maand 
gelden voor veel financiële teams. Het achterna 
zitten van bonnetjes, handmatig honderden of 
duizenden transacties doorlopen, wachten op 
de maandelijkse rekening – het komt allemaal 
neer op enorme hoeveelheden tijd, verspild aan 
routinewerk. 

Soldo ontdoet u van het buitensporige 
papierwerk, trage goedkeuringsprocessen, 
urenlang handmatig beheer en ongeïnspireerde 
medewerkers, met: 

FLEXIBELE UITGAVEN:
Betaal voor alles wat het bedrijf of werknemers 
nodig hebben met fysieke en virtuele kaarten 
en vereenvoudig het beheer van dagelijkse 
aankopen. 

BETERE WERKNEMERSERVARING: 
Zonder betalingen uit eigen zak en een traag 
terugbetalingsproces, houdt u uw mensen –  
en uw bedrijf – in beweging. 

GEAUTOMATISEERDE 
ONKOSTENADMINISTRATIE: 
Stel automatische kaartopwaarderingen in, 
ontvang gedetailleerde uitgavenrapporten en 
stream facturen en alles wat u nodig hebt naar 
Xero, QuickBooks, NetSuite, Sage of DATEV  
via integraties. 
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Als het gaat om bedrijfsvoertuigen, kan het voor 
bedrijven moeilijk zijn om de brandstofkosten 
bij te houden en hun werknemers een positieve 
ervaring te bieden bij het vertegenwoordigen 
van het bedrijf. 

Door mensen de middelen te geven om 
verantwoord te besteden aan Soldo, bespaart u 
hen ook op het invullen van onkostendeclaraties 
en krijgt u een ontvangstbewijs en 
onkostendetails op het moment van aankoop. 

BRANDSTOF VOOR HET TEAM: 
Wijs kaarten toe aan teamleden of 
voertuigen en stel hen in staat om 
te tanken vanaf elk tankstation voor 
volledige zichtbaarheid en controle over 
brandstofbetalingen voor het hele bedrijf. 

Brandstof 
uitgaven 

"Met Soldo weet ik dat ik mijn chauffeurs altijd 
steun en het beste is dat ik niet veel werk hoef 
te doen!"  
 
Karen Green, 
Operations Manager, Titans Group 

BEWAAR WAT ZAKKEN: 
Verban kosten uit eigen zak en geef medewerkers 
een speciale kaart voor brandstofbetalingen, en 
houd brandstofuitgaven van alle bestuurders in 
realtime bij en vergelijk ze. 

STEL BRANDSTOFREGELS OP:
Maak uw eigen budgetten en regels voor 
brandstofuitgaven, zoals het selecteren van 
specifieke landen, het voorkomen van contactloze 
betalingen of het beperken van transacties – wat u 
ook kiest.  
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Reiskosten 

"Soldo heeft ons controle gegeven over wat er 
wordt uitgegeven. Het bespaart ons veel tijd 
en maakt het voor medewerkers in het veld 
gemakkelijker.” 

Keith Vernon S.,  
Senior Finance Manager, Brooks Running

Bedrijven die een groot verkoopteam hebben 
dat vaak reist, kennen alle gebruikelijke 
problemen: onvoorspelbare kosten, een 
hoog volume aan bonnetjes voor meerdere 
transporten, restaurants en accommodatie, 
en ten minste één flinke hoofdpijn. 

Aan het einde van de maand is er vaak veel 
handmatig werk nodig om onkostendeclaraties 
te verwerken, te controleren of claims 
binnen het beleid vallen en goedkeuring 
te krijgen van relevante managers.  

Vervang deze last door Soldo en u kunt: 

MEDEWERKERS VERTROUWEN 
GEVEN:
Direct geld overmaken naar kaarten en uw 
mensen in staat stellen om veilig online te 
betalen voor vluchten, treinen en hotels. 

BESPAAR GELD:
Stel aangepaste budgetten in voor 
individuen en teams, met gedeelde of 
geïsoleerde fondsen, en bepaal precies 
wie wat, waar en wanneer kan uitgeven. 

VOLG ALLE T&E'S:
Houd alle reis- en entertainmentuitgaven 
op één plek, bekijk de uitgaven per 
werknemer, team, leverancier, periode 
en meer, en krijg gedetailleerde inzichten 
in individuele en teamuitgaven. 
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Blikken met kleingeld zijn gemakkelijke doelwitten 
voor diefstal, zelfs wanneer hun locatie is beveiligd 
en de juiste procedures zijn ingesteld. Het is nog 
steeds mogelijk ze te vinden.  

Het opslaan, verplaatsen en uitdelen van contant 
geld is inherent riskant, en het eindigt vaak met 
ontbrekende bonnetjes, en geen manier om bij 
te houden wat er aan is uitgegeven, of waar. 

Dus, sluit het deksel van dat blik en: 

STOP MET HANDMATIG WERK:
Vergeet last-minute ritten naar de bank en 
gebruik intuïtieve desktop- en mobiele apps om 
bedrijfskaarten te beheren en op te waarderen om 
uw team te geven wat het nodig heeft. 

"Soldo heeft het beheersen van de uitgaven 
zo veel gemakkelijker gemaakt. Vroeger kon ik 
ongeveer 10% van de bonnetjes controleren, 
nu kan ik 100% controleren”  

Helen Byrne-Evans, Profit Improvement 
Manager, Coffee #1

Kasgeld BEWAAR DE BON:
Herinner medewerkers er automatisch aan dat ze 
op het moment van aankoop bonnetjes moeten 
ontvangen en informatie moeten uploaden, 
en dat ze onkostengegevens klaar moeten 
maken voor afstemming – zonder papierwerk.  

VERMIJD FOUTEN:
Blijf uit de buurt van onvolledige 
onkostendeclaraties en menselijke fouten met 
slimme bedrijfskaarten, eenvoudige controles 
en altijd nauwkeurige uitgavengegevens.
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De modernisering en digitalisering van finance 
heeft de strategische waarde van het team bij 
het ondersteunen van zakelijke beslissingen 
naar voren gebracht. 

Nieuwe technologieën voorzien financiële 
afdelingen niet alleen van de inzichten om 
prognoses en budgettering te verbeteren, 
maar ook van meer tijd om zich te concentreren 
op strategie en zakelijke groei – die anders zou 
worden besteed aan boekhoudkundige taken. 

Door onkostenadministratie te automatiseren 
met Soldo bevrijdt u uw team van repetitieve 
en vervelende activiteiten en stelt u hen in staat 
zich te concentreren op zinvol werk dat hen 
gelukkiger maakt. 

Zo kan Soldo u helpen om vooruit te gaan: 

DIEPGAANDE UITGAVENANALYSE – financiële 
en administratieve afdelingen kunnen realtime 
gegevens aanbieden om zakelijke beslissingen 
te ondersteunen en een meer samenwerkende 
cultuur op te bouwen die groei bevordert. 

EENVOUDIGER AFSTEMMEN – alle uitgaven 
centraliseren in één platform om de hoofdpijn 
van het handmatig afstemmen van gegevens 
van meerdere systemen te elimineren, waardoor 
duplicatiefouten of fouten bij het invoeren van 
gegevens worden voorkomen. 

ONTSPANNEN EINDE VAN DE MAAND 
–  automatisering neemt de stress weg van het 
toevoegen van afstemming en uitgavenbeheer 
aan het einde van de maand, wanneer financiële 
afdelingen meestal een boel moeten doen, 
terwijl ze op de hoogte blijven van operationele 
inefficiënties. 

Als u nog steeds handmatig gegevens verzamelt, 
consolideert, verifieert en formatteert, dan is de 
taak om deze te analyseren veel ingewikkelder. 
Ten eerste duurt het te lang, waardoor u weinig 
tijd hebt om inzichten te verzamelen en ideeën 
aan te dragen.  

Door deze processen te automatiseren kunnen 
meer mensen het verschil maken. Uw financiële 
team kan de tijd hebben om meer planning 
en risicobeoordeling uit te voeren, met de 
gegevens om het te ondersteunen – waardoor 
de bedrijfsprestaties stijgen. 

Wat Soldo 
anders maakt
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Bekijk Soldo 
in actie 

Ontdek hoe eenvoudig het is 
om Soldo te gebruiken door 
onze demovideo te bekijken. 

Als u wilt onderzoeken 
hoe Soldo specifiek voor 
u kan werken, helpt ons 
verkoopteam u graag verder.  
Praat met ons.

Soldo is een uitgebreid platform met veel 
functies en aanpassingsmogelijkheden. 
U kunt Soldo zo instellen dat het aansluit 
op uw bedrijf.

Geniet van een stressvrij  
uitgavenbeheer!

https://www.soldo.com/en-gb/watch-demo/?utm_source=xx&utm_medium=xx&utm_campaign=xx-uk-ent-gnrl-pro&utm_content=in
https://www.soldo.com/en-gb/request-a-demo/?utm_source=xx&utm_medium=xx&utm_campaign=xx-uk-ent-gnrl-pro&utm_content=in
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soldo.com


