
De American Express® Business Travel Account (BTA) 
is een centraal gefactureerd product waarmee zakelijke 
reisuitgaven van medewerkers in één account 
worden geconsolideerd.

Door het betalingsproces te vereenvoudigen en u beter 
inzicht te geven1, heeft u met de BTA maximale controle 
over uw uitgaven, waardoor u geld en tijd kunt besparen.

De BTA is ondergebracht bij uw reisagent en wordt 
ondersteund door een uitstekende service van de 
afdelingen accountbeheer en de customer service van 
American Express. 

Maximale controle
Een geconsolideerd statement geeft u beter inzicht in uw 
reiskosten en biedt u bovendien de mogelijkheid om facturen 
gecentraliseerd goed te keuren en te betalen. Dit stelt u 
in staat om de totale reiskosten van uw medewerkers aan 
de hand van uitgebreide gegevens en de door u gekozen 
referentievelden op een eenvoudige en effectieve manier 
te controleren. Door de BTA te gebruiken bij een vaste 
reisagent, zorgt u ervoor dat er gebruik gemaakt wordt van 
voorkeursleveranciers en het reisbeleid wordt nageleefd.

Geld besparen
Doordat u met de BTA beter inzicht heeft in de reiskosten 
van uw organisatie, kunt u beter onderhandelen met 
leveranciers. Bovendien profi teert u van een verbeterde 
cashfl ow dankzij een uitgestelde betaling tot maar liefst 
56 dagen. Nog een fi nancieel voordeel is het feit dat 
zakelijke reizigers met de BTA voorzien zijn van een 
gratis reisongevallen verzekering. Indien de reizigers 
ook over een Corporate Card beschikken gelden 
tevens de reisongemakken en bagage- en persoonlijke 
eigendommen verzekering.

Geld besparen
Dankzij een geconsolideerd statement of bestand met 
gedetailleerde transactiegegevens hoeft u niet langer 
meerdere facturen te verwerken. American Express werkt 
nauw samen met uw reisagent om de implementatie 
snel en eenvoudig af te handelen. Om u de meest 
effi ciënte oplossing te bieden, kunt u kiezen uit een 
aantal reconciliatie-opties.

Reconciliatie opties
Onze producten stellen u in staat om de reiskosten eenvoudig 
toe te wijzen binnen uw fi nanciële administratie. Afhankelijk 
van uw wensen, kunt u uw gegevens in de volgende 
indelingen ontvangen.

Online statements 
Downloadbare Excel-bestanden en/of PDF statements.

Data bestanden 
Een reeks databestanden ontworpen om uw statement 
gegevens direct in uw fi nanciële systeem te importeren. 

BTAConnect 
Een uniek online netwerk-systeem waarmee het 
reconciliatieproces wordt gestroomlijnd en waarmee u in 
een veilige omgeving met uw zakelijke reisbureau en de 
customer service van American Express kunt communiceren. 
BTAConnect biedt tevens de mogelijkheid voor automatische 
koppeling met de elektronische facturen van de reisagent.

American Express werkt samen met meer dan 400 van 
de grootste reismanagementbedrijven in Europa. Hierdoor 
kunnen wij onze klanten voorzien van de benodigde data.

Voor meer informatie over de American Express 
Business Travel Account kunt u contact opnemen 
met uw Account Manager of via +31 (0)20 409 6830.
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American Express-producten of handmatige oplossingen.
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