
Take Control Online
Beheert u uw American Express® Business 
Travel Account online, dan houdt u de reiskosten 
van uw bedrijf eenvoudig en efficiënt onder 
controle én bespaart u tijd. 

Onze online services, toegankelijk via het platform van American Express 

@ Work, zijn ideaal voor het dagelijkse beheer van uw Business Travel 

Account en voor het optimaliseren van de reconciliatieprocessen. 

De online oplossingen zijn erg flexibel. U kunt bijvoorbeeld uw statement 

gegevens naar wens indelen, in overeenstemming met het reconciliatieproces 

dat uw bedrijf hanteert. Bovendien kunnen de statements in diverse indelingen 

worden geleverd, bijvoorbeeld als PDF of CSV. Zodra het nieuwe statement 

beschikbaar is, ontvangt u van ons een e-mail. Op elk gewenst moment heeft  

u toegang tot uw gegevens.

Met BTAConnect beschikt u over één centraal systeem dat diverse 

mogelijkheden biedt voor het ontvangen en 

sorteren van transactiedata.

Heeft u vragen over een 

transactie op uw statement? 

Via BTAConnect kunt u 

altijd op een veilige manier 

contact opnemen met de 

American Express Customer 

Service of uw reisagent. Alle 

antwoorden worden binnen 

dezelfde tool naar u verzonden, 

zodat u een duidelijk overzicht houdt.
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Overzicht BTA 
online services
Alle transactiegegevens 
online, op één plek en  
direct toegankelijk

•		Een	eenvoudig	en	efficiënt	online	
systeem waarmee u tijd bespaart  
en controle houdt

•		Eén	gecentraliseerd	online	systeem	
zorgt voor minder papierwerk  
en archivering

•		Flexibiliteit	om	de	weergave	van	uw	
gegevens aan te passen

•		Veilig;	24/7	online	toegang	tot	
statements en details over  
uw transacties

Wilt u meer informatie over hoe 
de BTA online services u kunnen 
helpen uw Business Travel 
Account eenvoudiger te beheren? 
Neem dan contact op met uw 
American Express Account Manager.
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