
Voor Contactpersonen

Met de oplossingen van American Express profiteren u en uw medewerkers van diverse online tools
die u helpen bij het dagelijkse beheer van uw Corporate Card- en/of BTA-programma.

Beheer uw account online en profiteer van diverse voordelen:

 > Flexibiliteit: 24/7 toegang tot uw persoonlijke omgeving.

 > Efficiëntie: u heeft sneller toegang tot uw gegevens.

 > Veiligheid: uw persoonlijke gegevens zijn goed beveiligd.

American Express @ Work

AMERICAN EXPRESS ONLINE SERVICES

•  Online Services specifiek voor de Business Travel Account:

-  BTA Online statement; het online rekeningoverzicht in PDF- of CSV-formaat met al 
uw transacties, gedaan via uw reisagent (gegevens luchtvaartmaatschappij, vlucht, 
reizigers, etc.).

-  BTAConnect; voor het analyseren en reconciliëren van alle details van uw 
BTA-uitgaven en voor directe communicatie, in een beveiligde omgeving, met de 
Customer Service-afdeling van American Express en uw zakelijke reisagent.

• Online Management Informatie:

> Er zijn 4 verschillende standaard rapporten beschikbaar:

 - Een overzicht van alle accounts.

 - Een overzicht van de uitgaven van alle Kaarthouders.

 - Een samenvatting van alle uitgaven.

 - Card accounts met een betalingsachterstand. 

> Mogelijkheid voor rapportages op maat, afhankelijk van uw wensen:

 - Toegang tot meer details van uw gegevens.

 - Een overzicht van uitgaven die buiten het reisbeleid van uw bedrijf vallen. 

 - Identificeren van extra besparingsmogelijkheden.

•  Online informatie die de dagelijkse administratie van uw Corporate Card- en/of 
BTA-programma eenvoudiger maakt:

-  Informatie over diverse administratieve processen, zoals het aanvragen van nieuwe 
of vervangende Kaarten.

- Altijd de meest recente aanvraagformulieren en algemene voorwaarden.

- Extra productinformatie.

-  Contactgegevens van de verschillende Customer Service-afdelingen van 
American Express.

Online Services voor het 
beheren van uw Corporate
account

Online Programme 
Administrator Guide



Fa
ct

sh
ee

t 
O

nl
in

e 
S

er
vi

ce
s 

- 
d

ec
em

b
er

 2
0

13

American Express Services Europe Limited. Handelsregister Amsterdam nr 33.272.246. Kantooradres: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. Geregistreerd in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer 1833139. 
American Express Services Europe Limited is geregistreerd bij de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority op grond van de Payment Services Regulations 2009 onder nummer 415532 voor het verrichten van betaaldiensten.

Customer Service 
U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken:

• Uw bedrijf

>    Voor vragen over het Corporate Card-programma en 
de Business Travel Account (BTA):

020 - 504 8999 (Ma - Vr  9.00 - 18.00 uur)

•  Uw Kaarthouders

>   Voor alle vragen van Kaarthouders:

020 - 200 8244 (Ma - Vr  8.00 - 20.00 uur)

  Een selectie van bedrijven in Nederland die American Express accepteren, 
met zoekmogelijkheid op categorie of op plaats en speciale aanbiedingen.

www.americanexpressavenue.nl

"Uw rekening online" • Uw medewerkers kunnen 24/7 hun rekening online beheren via de beveiligde 
omgeving van de Online Services, voor: 

> Een overzicht van de meest recente transacties. 
> Een maandelijks online rekeningoverzicht:

- Maandelijkse e-mail alert zodra het rekeningoverzicht beschikbaar is.
- De mogelijkheid om het maandoverzicht in PDF te downloaden.
- Toegang tot oudere rekeningoverzichten.

> Alert service via SMS of e-mail:
- Ontvang een aankondiging voor de betaling van uw maandafrekening.
-  Ontvang wekelijks een bericht met het saldo en de meest recente 

uitgaven, gedaan met de Corporate Card.
-  U kiest zelf of u deze alerts via e-mail of sms wenst te ontvangen en op 

welk tijdstip.
>  De beveiligde omgeving van de Online Services is toegankelijk via 

www.americanexpress.nl.
>   Tevens toegankelijk vanaf smartphone (mobile site en iPhone 

application) 

Online Services Voor Kaarthouders


