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American Express Matkatili 
– matkakustannukset valvonnassasi

Kaikki tiedot samaan yksityiskohtaiseen laskuun

American Expressin Matkatili kerää yrityksesi kaikki 

matkat yhteen laskuun. Laskussa on yksityiskohtaiset

tiedot matkustajasta, matkakohteesta ja esimerkiksi 

käytetystä lentoyhtiöstä. Matkatilitapahtumien 

ryhmittely laskussa räätälöidään yrityksesi 

tarpeiden mukaan esimerkiksi kustannuspaikoittain, 

projekteittain tai matkustajittain. Tämä helpottaa 

laskun tarkistusta ja maksua sekä yrityksen 

matkustusohjeistuksen seurantaa.

Helppo avata

Matkatilin avaaminen on helppoa ja maksutonta. Tili 

on käytössäsi noin 10 työpäivän kuluttua siitä, kun 

olemme vastaanottaneet tilihakemuksesi. Emme 

veloita palvelusta mitään juoksevia kuluja.

Varaa matkat entiseen tapaan

American Express Matkatilillä voit tilata matkasi 

matkatoimiston kanssa tehdyn sopimuksen

mukaan kuten ennenkin. Liput ja matka-asiakirjat saat 

entiseen tapaan.

Paremmat maksuehdot

Avatessasi American Express Matkatilin saat tilillesi 

maksuajan, joka on usein pidempi kuin

matkatoimiston lähettämässä suoralaskussa.

Sähköinen laskutus helpottaa työtäsi

Saat halutessasi laskut sähköisessä muodossa. Näin 

vältyt turhalta paperin käsittelyltä, mikä säästää 

aikaa ja rahaa. Sähköinen lasku on myös helppo 

liittää suoraan yrityksen taloushallintajärjestelmään. 

Kerromme mielellämme lisää eri vaihtoehdoista!

BTAConnect

Uusi BTAConnect-palvelu tuo matkatililaskun 

ruudullesi. Palvelun avulla voit seurata, lajitella 

ja tallentaa Matkatilin tapahtumat haluamassasi 

muodossa ja jopa hoitaa sisäisen hyväksymisen 

sähköisesti. Kerromme mielellämme lisää 

BTAConnectistä ja miten palvelun voi avata. 

BTAConnect on maksuton.
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Hyötyä ainutlaatuisesta raportoinnista

American Express @Work -portaali tarjoaa 

ainutlaatuisen välineen kustannusten tehokkaaseen 

seurantaan. @Work–portaalista voit milloin tahansa 

noutaa yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kortin ja 

matkatilin käyttöä koskevia raportteja. Raporteista voi 

seurata korttitapahtumia esim. kustannusalueittain, 

toimialoittain tai kortinhaltijoittain. Voit myös

helposti räätälöidä omat vakioraporttisi ja ennen 

kaikkea muokata niiden sisältöä sekä lajitella ja siirtää 

tietoja muihin ohjelmiin. Yksityiskohtaiset raportit 

helpottavat kulujen seurantaa ja ovat tehokkaana 

apuna sopimusneuvotteluissa. Tiedot päivitetään 

kuukausittain ja ne ovat käytettävissäsi ympäri 

vuorokauden. Palvelu on maksuton.

Maksutonta lisäturvaa matkalle

Kun matkalippu on ostettu Matkatilin kautta, astuu 

matkustajan tueksi voimaan maksuton lisämatkaturva.

Matkaturva korvaa mm. tiettyjä lentojen tai 

matkatavaroiden myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

Liikematkakustannusten kokonaishallinta

Täydellisen kokonaishallinnan yrityksesi matka- 

ja edustuskuluista saat yhdistämällä Matkatiliin 

American Express Yrityskortit. Kun yrityksesi 

työntekijät maksavat Matkatilille menevien 

lentomatkojen lisäksi hotellit, taksit ja muut 

matkustukseen liittyvät kulut American Express 

Yrityskortilla, @Work-raportointi kattaa kaikki

matkustukseen liittyvät kulut. Kulujen käsittely 

tehostuu, seuranta parantuu ja säästömahdollisuudet 

kasvavat. Kortinhaltijoillekin on omat etunsa.

American Express tarjoaa yritykselle täydellisen 

kokonaisratkaisun – raportoinnin, seurannan, turvan  

ja asiakaspalvelun – ja huomattavat säästöt.
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Ota yhteyttä!

American Express Yrityspalvelut puh. (09) 6132 0351 • tai sähköpostitse btafinland@aexp.com

Lisätietoa myös Internet-sivuiltamme www.americanexpress.fi.


