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Business Intelligence (BI)



Business Intelligence

Generelt
Hvad bruger vi pengene på?

Hvem bruger pengene?

Specifikt
Flyanalyse: Pris, rute, bestillingsdato

Kørselsrapport og diæt-rapport til skat

Best Practice: Hvad er god pris?

Proces
Hvor effektivt håndterer vi omkostninger?

Hvor gode er vi til at overholde Company Policies?

Få forretningsværdi ud af data



Forbedring af søgning og statistik



Business Intelligence

Hvad ønsker du dig?

Hvilke lande har vi størst udgifter i?

Hvor mange penge har jeg til gode?

Hvor lang tid ligger Expenses til godkendelse?

Hvem er længst tid om at godkende?

Få forretningsværdi ud af data



Acubiz BI i fremtiden

Best Practise

Flere brugerroller

Individuel tilpasning

Mobil adgang



Acubiz BI / Roadmap 2017

Medio maj

PoC Demo

Platform test

April - juni

Platform 

modnes til 

produktion

Juli - August

Version 1 

udarbejdes

September

Åbning for 

betabrugere 

(pilotkunder)

Oktober - december

Gradvis 

udrulning til alle 

brugere

(”Finans / BI”)

Maj - juli

Fastlæggelse 

af version 1 

senarier

(inkl. 

brugerinput)

Acubiz BI / Roadmap 2017



Cash Back
(Momsrefusion af udenlandsk moms)



Udenlandsk momsrefusion

EU opgiver, at den samlede mulige 

udenlandske momsrefusion udgør 

7,5 mia. euro hvert år!

(56.250.000.000 DKK)



Men…

…kun 2 mia. euro refunderes



Der mistes årligt...

5,5 mia. euro mistes derfor årligt

(41.250.000.000 DKK)



Udenlandsk moms

Den udenlandske moms udgør en stor del af jeres rejsebudget!

Den gennemsnitlige

udenlandske moms i

Europa udgør



Cash Back koncernen

Globalt førende selskab med over 25 års erfaring med 
refusion af udenlandsk moms

Globalt netværk med selskaber i over 40 lande

3500 kunder

Førende teknologi inden for automatisering af 
udenlandsk moms

Transparent proces som kunden kan følge med i



Cash Back findes i:

Europa: Resten af verden:



Cash Backs kunder

https://www.google.ae/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Novo_Nordisk.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjm-c-_soDRAhVjIMAKHawsBGUQwW4IFzAB&usg=AFQjCNHOVCkJZX7At5PF1KLrEbgFTHavJA






SMART DATAFANGST 

Oplistning af kvitteringer og

leverandør fakturaer

KVALITETSKONTROL

Ansøgning gennemgået af CB’s

lokale momseksperter

UDBETALNING

Af moms fra

skattemyndighederne

OPLOAD

Ansøgninger i 

skattemyndighedernes

format & regler

CASH BACK E-ROOM

Elektronisk (automatisk) 

aflevering og automatisk 

sortering



Rapport og oversigt: My Cash Back




