Quick guide
Expense Mate app
Intro

Tak, fordi du vælger at bruge Expense Mate app’en til din rejseafregning.
Denne guide vil hjælpe dig hurtigt igang og vise dig hvordan du bruger løsningen.

Hvordan det virker:
1

Download Expense Mate app’en, accepter travel expense management og sæt din
Rapport Manager op

2

Betal med dit Jyske Mastercard Corporate og åben din Expense Mate app

3

Udfyld lidt information og tag et billede af din kvittering – og Gem

4

Efter dette, kan app’en generere en komplet udgiftsrapport for den valgte tidsperiode

5

Udgiftsrapporten kan ses i Rapport Manager

På de følgende sider bliver brugen af app’en gennemgået

Så simpelt er det!

Betal med kort

›

Åben app’en

›

Tag et billede
af kvitteringen

›

Udfyld og
check felterne

›

Gem

Download og installer
Expense Mate er tilgængeligt for både iPhone og Andriod
1

Åben App Store / Google Play og søg efter ”Jyske Mastercard Expense Mate”
Noter venligst, at det er “Jyske Mastercard Expense Mate” – og ikke “Jyske Mobilbank”, der skal installeres

2

Når app’en er installeret, login med nemID eller SMS kode
Dit Jyske Mastercard er automatisk tilknyttet app’en

3

Aktiver expense management
Løsningen koster kun kr. 30 pr måned. Husk at aktivere “Expense management” og følg instruktionerne.

For at undgå at skulle logge ind med nemID eller SMS-kode hver gang, brug mobilens mulighed for at bruge fingeraftryk
eller ansigtsgenkendelse.
Noter venligst, at dette skal aktiveres både på mobilen generelt og i app’en.

Første gang app’en bruges
Første login

5

4

4

Vælg at logge ind med enten nemID eller med SMS-code

5

Login

Det anbefales at acceptere brugen af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, da det giver den
bedste login oplevelse.
For at app’en kan virke, skal den have adgang til filer og kamera. Accepter disse indstillinger.

Tilføj Rapport Manager

2

3
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1

1

Vælg ” Rapport Manager”
Det er muligt at give en eller flere personer adgang til at se alle dine udgiftssrapporter og udgifter

2

Udfyld felterne
Noter venligtst at der er Rapport Managerens personlige mobil nummer, da det bruges til at sende en
SMS-kode til login.
Hvis du har kort fra flere organisationer, kan en eller flere vælges i bunden.

3

Generere auto email
Systemet laver en standard e-mail til Rapport Manager. I denne e-mail forklares det hvordan de kan logge
ind i systemet.

4

Oversigt over Rapport Managere
Her er en oversigt over de Rapport Managere du har tilføjet. Du kan tilføje flere Rapport Managere og fjerne Rapport Managere ved at vælge navn og “fjern”.

Hvad indeholder app’en?
App’en indeholde 4 hovedområder:
Transaktioner
Her er alle transaktioner på ditJyske Mastercard Corporate vist med den nyeste øverst
Tjenester
Her kan du registere kørsel og oprette udgifts- og kørsel rapporter
Information
Her kan du finde en række information og muligheder for indstillinger til brug af kortet
Indstillinger
Her kan du finde en række tekniske indstillinger - bl.a. kan ansigts- og fingergenkendelsen aktiveres
og deaktiveres

Expense management
1

Brug dit Jyske Mastercard Corporate til at betale
Få sekunder senere, er udgiften i app’en

2

Den nyeste udgift er øverst - Vælg den
– udgiften åbnes og det kan ses største delen af information allerede er udfyldt

3

Tryk på toppen for at tage et billede af kvitteringen

4

Brug den grønne firkant til at justere billedet
Herefter, vælg “OK”

5

Bekræft, at billedet er tilfredstillende

4
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5

Fortsættes på næste side

Expense management
6

Billedet er nu tilknyttet udgiften og kan ses i toppen

7

Udfyld kommentar feltet
Gennemgå de andre felter og ret dem hvis nødvendigt

8

Vælg “Gem”

9

Udgiften er nu håndteret og gemt
– og den er nu klar til at blive tilknyttet en udgiftsrapport

6
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8

Udgifter, der ikke er betalt med Jyske Mastercard
Det er også muligt at tilknyttet udgifter der er betalt på andre måder end med dit Jyske Mastercard
Corporate.
1

I app’en, træk kredit kortet til venstre
Der er nu en ny side - “Private udlæg”

2

Her vælges ”Tilføj udlæg”
Nu kan alle felterne udfyldes og tages et billede af kvitteringen

3

Vælg “gem” og du er færdig
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Opret udgiftsrapport
1

Åben Tjenester fanen
Vælg “Udgift”

2

Opret rapport
I listen ses allerede oprettet rapporter. Vælg den øverste kasse for at oprette en ny rapport

3

Vælg indholdet af udgiftsrapporten
Vælg både tidsperioden af rapporten og fra hvilket kort udgifterne skal vælges

4

Udgifter i en rapport
Her ses alle du udgifter der møder de valgte kriterier. Tilføj eller fjern transaktioner
Bekræft for at fortsætte med de valgte udgifter

1
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Fortsættes på næste side

Opret udgiftsrapport
5

Forhåndsvisning af rapport
Udgiftsrapporten ses i PDF format. Hvis den er som forventet - vælg “Send”.
Hvis ikke, brug luk knappen i øverste venstre hjørne for at gå tilbage og rette.

6

Opret rapport
Nu er rapporten oprettet og kan ses i Rapport Manager, hvor det er muligt at downloade både udgiftsrapporter og kvitteringer

6
5

Kørsel
App’en kan også bruges til kørselsregistering og godtgørelse
1

Vælg Tjenester fanen - og vælg “Kørsel”

2

Vælg “Opret køretur”

3

Vælg datoen
Den nuværende dato er standard

4

Indtast til og fra adresse
Google søger automatisk mens du taster adressen - Google beregner distancen af køreturen
og viser alternative ruter. Når ruten er valgt, kan du også oprette en retur tur. Når dette vælges,
oprettes to køreture automatisk.

5

Vælg “Gem”
Køreturen er nu gemt og klar til kørselsrapportering

4
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Opret kørselsrapport
1

På Tjeneste fanen, vælges “Kørsel” og i øverste højre hjørne vælges “Rapport”

2

Vælg “Opret rapport”

3

Vælg et datointerval

4

Bekræft de valgte køreture (fjern eller tilføj køreture)
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Fortsættes på næste side

Opret kørselsrapport
5

Vælg “Send”
App’en opretter nu en e-mail med kørselsrapporten i PDF og data fra køreturene i
en CSV fil

6

Indtast e-mail adressen på modtageren og send
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Quick guide
Rapport Manager
Hvad kan Rapport Manager gøre for mig?
• En central portal til udgiftshåndtering

• Se alle udgiftsrapporter for medarbejdere
• Download udgiftsrapporter fra medarbejdere

Login
Rapport Manager findes på dette link: https://exp.sebkort.com/reportmanager/login
Brug din email og de sidste 4 cifre af dit mobil nummer for at logge ind i Rapport Manager. Du modtager en SMS-kode for sikker login.

Overview
Efter login, bliver du præsenteret for standard viewet
1

På det venstre panel ses alle kortholdere der har anvist dig som Rapport Manager

2

I data feltet ses alle udgiftsrapporter

3

Filter rapporter ved at klikke på kortholderne - så vises der kun udgiftsrapporter fra
denne kortholder

4

Klik her for at downloade udgiftsrapporter og kvitteringer
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Rapport detaljer

Når en udgiftsrapport åbnes, vises udgifterne der er i åbne rapporten
1

I kassen til venstre, kan du finde information omkring udgiftsrapporten

2

Under denne, er det muligt at downloade udgiftsrapporten

3

Hver linje er en udgift. Klik på en linje for at åbne udgiften samt et billede af kvitteringen

4

Når udgiften åbnes, ses billedet af kvitteringen på venstre side af viewet og udgifts data på
højre side. Det er ikke muligt at rette i data.
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