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125 nye kunder

41.012 nye brugere

33 lande

31 sprog

Status 2016

2016



Nyt i Acubiz / Siden maj 2016…

Rudersdal Erhvervspris

- vi har modtaget prisen i kategorien ‘Bedste forretningsidé’

12 nye medarbejdere

- fordelt på konsulentafdeling, IT, udvikling, salg, marketing 

og Onboarding

Etablering af Onboarding team



Til og med april:

46 nye kunder

14.730 brugere

Status 2017

2017



Nyheder i
Acubiz EMS R6.6



Dash Board Menu



Ny menustruktur for admin

Forbedret overskuelighed 

på dokumentniveau

Dash Board Menu / Admin



Dash Board Menu / Admin

Dimensioner 



Dash Board Menu / Finans

Ny menustruktur finans 

Samme look and feel på tværs af brugerfunktioner

Finance 



Dash Board Menu / Finans

Finance - employee

Finance – employee med export udfoldet 



Funktionalitet / Administrator

Mulighed for at oprette nye dimensioner, konti og brugere med 

udgangspunkt i eksisterende (opret kopi af eksisterende)

Søgning direkte i oversigt for dimensioner, konti og brugere

Dimensionskrav kan opsættes pr. omkostningskonto

Automatisk klarmelding (send til godkendelse) ved fx Brobizz, 

kontantforskud, kontanthævninger og kortgebyrer (opsætning) 

Administrator kan nu ændre initialer og/eller login



Funktionalitet / Administrator

Mere fleksible mailtekster

Mulighed for at konfigurere 

email-tekster med fx links til apps



Funktionalitet / Administrator

Velkomstmail til nye medarbejdere

Nem udsendelse

Udsendelse til én eller flere samtidig



Funktionalitet / Finans

Posteringstekst, kontonummer og momskode/momsprocent kan nu 

overstyres af Finans 

Finans kan godkende og eksportere 

– alt sker fra ubehandlede

Manuel eksport forenklet – fx

Rejseafregning

Omkostninger

Løn

Fakturaeksport

Kontantforskud



Funktionalitet / Generelt

Bedre søgefunktion

Flere felter ved udvælgelse



Nye landeregler & sprog

Grønlandske diætregler

Østrigske diæt- og kørselsregler

Estland – sprog og regler

Letland – sprog og regler

Litauen – sprog og regler



Webservice til vedligeholdelse af dimension + brugere og eksporter

Forenkling af import til dimensioner og brugere

Eksport til Dataløn

Udvidelse af First Card import – inkl. Rejsekonto (TAC)

Nye Eurocard importprofiler til understøttelse af 

forskellige konteringer pr. selskab

Integration



Integration - standardfiler

Finansintegration med



Login side



Ny login side

Central login-side for alle løsninger

Mulighed for servicemeddelelser

- direkte til alle inkl. brugere

Let adgang via web

- acubiz.dk og .com



Acubiz Business Intelligence 
(BI)



Acubiz Business Intelligence / BI

Ny indsigt og mere effektiv Expense Management

Rapporter 
(ad hoc eller faste, forskellige niveauer…)

Dashboard 
(nemt overblik, forbrug vs budget…)

Eksporter

Benchmarks – KPI’er
(skabe benchmarks for bestemte typer expense)



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”)

Maj - juli

Fastlæggelse

af version 1

senarier

(inkl. 

brugerinput)



Cash Back / Momsrefusion



Acubiz & Cash Back

Hvad og hvordan?

Nem refusion af udenlandsk moms

Automatiseret proces – intet administrativt arbejde

Indrapportering 2 gange årligt

Dokumentation hentes direkte fra Acubiz EMS (med jeres tilladelse)



Acubiz & Cash Back

GØR SOM I PLEJER
Intet mere, intet mindre!

CASH BACKS E-ROOM
Elektronisk hentning, intelligent og automatiseret sortering og dokumentsøgning

INTELLIGENT DATAFANGST
Listing af brugbare momskvitteringer og fakturaer

KVALITETSKONTROL
Lokale momseksperter kontrollere om kravene er brugbare

KONVERSION OG UPLOAD
Automatiseret konversion, der opfylder skattemyndighedernes krav

BETALING
Momsrefusion til virksomheden



Nyt i Acubiz Apps



Acubiz Capture

Tilføjelse af flere billeder på samme registrering

- flere billeder kan vælges i kamerarullen

Behandling af registreringer fra listen med 

ubehandlede

Optimering af ‘Find beløb’ (OCR)

https://www.youtube.com/watch?v=taybMO5iT-g


Acubiz Capture

‘Send nyt kodeord’-funktion

Understøttelse af flere sprog

(dansk, engelsk, svensk, norsk og tysk)

https://www.youtube.com/watch?v=taybMO5iT-g


Acubiz Mileage / Nyt

Google-integration til brug ved manuel indtastning af rute

- grundlag for beregning af rute

Registreringsnr. tilgængelig ved indtastning

Registreringsnr. kan skiftes ved hver kørselsregistrering

(den sættes til standardværdi konfigureret i EMS)



Acubiz Approve

Afregninger og rekvisitioner kan godkendes i Approve

Flere bilag kan godkendes på én gang

Godkendelsesfilter på dimensioner

(gælder stadig på medarbejder som tidligere)



Acubiz Approve

Obligatoriske kommentarer vises i oversigt – ikke kun på bilaget

Forbedret notifikation ved godkendelse / afvisning

Ikon / billede vises ved den enkelte løsning 

og indikerer fx landeløsning

- hentes fra EMS



Acubiz Apps og fremtiden



Acubiz Apps og fremtiden

Alle apps i én app

Alle brugere af og godkendere i Acubiz Expense Management 

skal kun anvende én app (Capture, Mileage, Time og Approve)

Designoplæg

(work in progress!) 



Acubiz og fremtidens platforme til apps

Fremtidens platforme

Acubiz understøtter og udvikler til iOs og Android

Acubiz understøtter den nuværende Windows version, men 

videreudvikler ikke til Windows’ fremtidige versioner



Persondataforordningen



Persondataforordningen

Timing: træder i kraft pr. 25. maj 2018

Formål: beskyttelse af persondata

Persondataforordningen omhandler: 

øgede dokumentationskrav

pligt til udarbejdelse af konsekvensanalyse 

pligt til at lave ‘indbygget databeskyttelse’ 

udpegning af ‘databeskyttelsesansvarlig’

mulighed for indførelse af væsentligt højere bøder for overtrædelse



Persondataforordningen

Acubiz er 3402-certificeret type 1 compliant

Type 2 forventet audit ultimo september 2017

Status: Acubiz har implementeret alt i henhold til, hvad der pt. er 

bekendtgjort af regler – vi har udarbejdet en databehandleraftale

Behov for databehandleraftale fra Acubiz?

Har I behov for databehandleraftalen til intern revision, bedes I sende 

en forespørgsel på dokument til onboarding@acubiz.com

mailto:onboarding@acubiz.dk


Acubiz Express



Acubiz Express

Overordnet

Løsning til mindre virksomheder

Brugere anvender kun apps – Capture og Mileage

Administrator og finansfunktion

Finans kan have rollen sekretær for alle medarbejdere



Opgradering og timing



Opgradering og timing

Alle kunder forventes 

opgraderet pr. 30. juni 2017

I modtager specifikke detaljer 

vedr. opgradering af netop jeres løsning



Følg os på


