
Bezala on työntekijöiden, hyväksyjien ja kirjanpitäjien helppokäyttöinen 
ratkaisu luottokorttien, matkalaskujen ja palkkioiden käsittelyyn.

2 000+
Organisaatiota

40 000+
Loppukäyttäjää

3 500+
Päivittäistä tapahtumaa



Erinomainen käyttäjäkokemus
• Mahdollisimman pitkälle automatisoitu
• Helppokäyttöinen mobiilisovellus
• Reaaliaikainen tehtävälista: puuttuvat kuitit & hyväksyntä
• Helppo seurattavuus vähentää palvelupyynnöt
• Suurin osa Suomen vientimaista täysin tuettuina
• Sopii myös konserneille!

Räätälöitävät lomakkeet
• Kuitit
• Päivärahat
• Kilometrikorvaukset
• Palkkiot

Bezala: Luottokortit, matkalaskut ja palkkiot



Bezala: Kilometrikorvaukset

Eri tapoja lisätä kilometrit lomakkeelle
• Mobiili- tai selainversion kautta (Google Maps -integrointi)
• Ohjelmointirajapinnan kautta (esim. matkustuslokin 

integrointi)

Kilometrikorvausten globaali toimivuus
• Tuettu ja konfiguroitavissa kaikkiin maihin

Raportointi veroviranomaisille
• Automaattinen lähetys Bezalasta Suomessa
• Integraatio Hogiaan & Nmbrs:iin Ruotsissa
• Manuaalisesti palkanmaksun kautta muissa maissa



Bezala: Päivärahat

Tapoja hakea päivärahoja
• Mobiili- tai selainversiossa

Muokattavissa
• Tuemme monia eri työehtosopimuksia ja 

voimme lisätä niitä helposti
• Tuettu ja muokattavissa useimmissa maissa

Raportointi veroviranomaisille
• Raportoidaan automaattisesti tulorekisteriin
• Integraatio Hogiaan & Nmbrs:iin Ruotsissa
• Manuaalisesti palkanmaksun kautta muissa 

maissa

Kansainvälinen 
toimivuus
• Ulkomaan päivärahat 

toimii jokaiseen 
maahan matkustaessa

• Toimii myös 
paikallisesti useissa 
muissa Euroopan 
maissa



Bezala: Kuitit

Tapoja lisätä kuitti
• Mobiilisovellus 
• Selainversio
• Sähköposti
• Rajapinnan kautta
• eKuitti

Bezala kykenee automaattisesti
• Hakemaan kuitit ReceiptHero

eKuitti-verkostosta
• Poimimaan hinnan, ALV:n ja 

valuutan tositekuvasta (OCR)
• Valitsemaan kulutilin selitteestä
• Näyttämään vain ne projektit, 

joissa henkilö on resurssina
• Näyttämään paikallisen valuutan 

ja ALV-prosentin



Rivikohtaiset 
e-Kuitit

Projekti & 
Kustannuspai
kat & resurssit

Maksatus
SEPA aineisto 

/ liittymä

Taloushallinto

Luottokortti-
tapahtumat

Viranomaisra
portointi

Työntekijät, 
perustiedot

app.bezala.com/apipie
Avoin rajapinta, toimii 
integraatioalustojen 

kanssa.

Automaatio: integraatiot

CSV

CSV/EXCEL

CSV/EXCEL



Automaattinen täsmäytys & muistutus:
• Bezala yhdistää automaattisesti kuitit 

luottokorttilaskuriveihin
• Käyttäjä näkee ajantasaisen lista puuttuvista kuiteista
• Bezala muistuttaa automaattisesti puuttuvista kuiteista 

sähköpostitse esimerkiksi viikoittain

Automaatio: Luottokorttikuitit

Luottokortti-integraatiot:
• Reaaliaikaiset: Zevoy
• Päivittäiset tiedostonsiirrot: Nordea First Card, Eurocard, 

Danske Mastercard
• Muut: kuukausittain asiakkaan ostoreskontrasta



Ominaisuuksia liitoille ja yhdistyksille



Prosessi:
1. Käyttäjä löytää Bezala-linkin nettisivuiltanne ja 

pääsee itse kirjautumaan Bezalaanne
2. Käyttäjä täyttää perustiedot itse & pääsee 

käyttämään Bezalaa
3. Hyväksyntä määräytyy

automaattisesti asetusten 
perusteella.

4. Vain hyväksyttyjen käyttäjien
hyväksytyt matka- & kululaskut
siirtyvät kirjanpitoon ja 
maksatukseen

Liitot ja yhdistykset: Matkalaskulomake satunnaisille käyttäjille



Liitot ja yhdistykset: Palkkiolomake

Palkkioprosessi
1. Organisaatio määrää, mitä palkkioita saa hakea
2. Käyttäjä lisää verokortin/veroprosentin
3. Käyttäjä hakee palkkiota mobiili- tai selainversion kautta
4. Hyväksyntä & asiatarkastus
5. Maksatus, kirjanpito ja raportointi

Raportointi veroviranomaisille
• Lähetetään automaattisesti Bezalasta tulorekisteriin 

(Suomessa)


