
American Express vPayment is een virtuele betaaloplossing die gebruikmaakt 
van klantspecifieke referentievelden, waardoor het reconciliatieproces van uw 

bedrijf kan worden vereenvoudigd en het inkoopproces gestroomlijnd.

STROOMLIJN UW 
INKOOPPROCES

American Express® vPayment

Meer 
financiële 
controle

Betalingsautorisaties die 
de bestedingsruimte en 
afgebakende periode van 
het rekeningnummer 
overschrijden, worden 
automatisch geweigerd, 
waardoor u een hoge 
mate van bescherming 
tegen onjuiste 
betalingen geniet.

Stroomlijn 
uw inkoop-

proces

Een geautomatiseerd rapport 
wordt periodiek gegenereerd 
met daarin alle afgehandelde 
transacties. Dit kan naadloos 
worden geïntegreerd in uw 
crediteurensysteem om 
papierwerk te verminderen 
en tijd te besparen.

Gebruik 
de kracht 
van data

U kunt transactiedata 
grondig analyseren met 
behulp van beschikbare 
rapportages in American 
Express @ Work om de 
kosten te verlagen, 
naleving te controleren 
en de efficiëntie verder 
te verhogen.

Eenvoudig te 
implementeren, 

gebruiken en 
bedienen

Uw volledige vPayment-
programma kan online 
worden beheerd via de 
American Express @ Work 
portal, waardoor u de 
flexibiliteit heeft om uw 
rekeningen te beheren, 
waar u ook bent. Tevens 
bekijkt u de beschikbare 
bestedingsruimte realtime 
in de NetService-tool.

Hoe kan vPayment uw bedrijf ondersteunen?

Via vPayment OnDemand 
genereert u unieke virtuele 

rekeningnummers met vooraf 
ingestelde bestedingsruimte en 
een afgebakende periode waarin 
transacties kunnen plaatsvinden. 

Bij het genereren kunt u 
klantspecifieke referentievelden 
invoeren, zoals projectnummer, 
kostenplaats of medewerker-ID. 

Leveranciers ontvangen 
orders en brengen de 

kosten in rekening op het 
betreffende vPayment 

rekeningnummer.

Betalingsautorisaties worden 
enkel goedgekeurd indien deze de 

bestedingsruimte en 
afgebakende periode van het 

rekeningnummer niet 
overschrijden. Transacties 

worden vervolgens 
geconsolideerd in een periodiek 

overzicht voor reconciliatie. 

Hoe het werkt:

Voor meer vPayment informatie, neemt u contact op met uw American Express 
Account Manager of belt u ons op +31 (0)20-504 8707
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