Xpenditure ondersteunt nu meer dan 3.500 banken in 10 landen dankzij miiCard
integratie.
Met miiCard kan Xpenditure automatisch bonnetjes verifiëren op basis van gedigitaliseerde
bankuitreksels.
Mechelen, België – september 21, 2013 miiCard, een service die online identiteitscontrole
eenvoudig maakt, kondigde aan dat Xpenditure hun “Certified Digital Bank Statements”
heeft geïntegreerd in hun onkostenbeheersoftware. De integratie betekent voor de
gebruikers Xpenditure dat ze digitale bankafschriften kunnen inladen en automatisch laten
matchen met hun onkostenbonnetjes. Voor het bedrijf Xpenditure betekent het ook een
grote stap naar internationale expansie.
Gebruikers van Xpenditure nemen een foto of scan van hun onkostenbonnetjes en van hun
credit card statements. Xpenditure leest alle relevante data uit, zoals handelaar, bedrag,
BTW , … De bonnetjes worden automatisch gematched met de overeenkomstige transacties
op de credit card statements. Op verzoek van de gebruikers ging Xpenditure op zoek naar
een manier om hetzelfde te kunnen doen met bankafschriften, en om dit proces te
automatiseren zodat gebruikers nog meer tijd en moeite te besparen doordat ze geen extra
documenten moeten scannen of fotograferen.
“We luisteren constant naar de feedback van onze gebruikers, en zoeken steeds naar
oplossingen waardoor ze tijd & moeite besparen” zegt Boris Bogaert, CEO van Cardwise, het
bedrijf achter Xpenditure. “miiCard automatiseert het proces zodat bankafschriften meteen
in de gebruikersaccount ingeladen kunnen worden. Bovendien zorgt de technologie en het
netwerk van bankrelaties van miiCard ervoor dat zowel de functionaliteit als gebruiksgemak
verbeterd worden dankzij een eenvoudige integratie, en tegen een vele lagere kost dan
andere diensten.”
Xpenditure is een cloud-based & mobiele applicatie dat onkostenbeheer volledig
automatiseert & digitaliseert. Om via miiCard de “Certified Digital Bank Statements” toe te
voegen moeten gebruikers eerst een eemalige machtiging geven via een online verificatie
proces. Binnen enkele minuten worden de digitale bankafschriften in de app ingeladen, en
worden uitgaven gekoppeld aan banktransacties. De gebruiker hoeft zelf verder niets te
doen.
“Xpenditure helpt gebruikers om heel wat tijd te besparen en stress te voorkomen door een
universele en lastige taak te vereenvoudigen” zegt miiCard CEO James Varga. “Bij miiCard
zijn we tevreden dat we hiervan deel kunnen uitmaken via ons user-centric platform. Ons
platform staat in voor de online verificatie op basis van ID & bankrekening, en na verificatie
heeft de gebruiker toegang tot gegevens als bankafschriften, arbeidsverleden, … Door
gegevens als ID & bankrekening te gebruiken in het verificatieproces luiden we een nieuw
tijdperk in online die het bedrijven en mensen mogelijk maken om efficiënter en in het
volste vertrouwen online transacties uit te voeren.”
miiCard Certified Digital Bank Statements kunnen ook gebruikt worden om gedetailleerde
bankgegevens te controleren als bewijs van kredietwaardigheid, en dit in een online

omgeving en mits toestemming van de consument. Voor banken en andere financiële
dienstverleners betekent dit dat de risico’s geminimaliseerd worden en dat men de kosten
die gepaard gaan met dergelijke financiële controle verlaagd worden.

Over Xpenditure
Xpenditure digitaliseert & automatiseert onkostenbeheer binnen bedrijven en organisaties.
Onkostenbonnetjes & credit card statements worden gedigitaliseerd door een foto te
nemen met je smartphone, en de app leest vervolgens alle relevante data uit. In de web
applicatie kunnen gebruikers snel & eenvoudig onkostenrapporten genereren per maand,
kwartaal, project, categorie, …
Xpenditure haalde de voorbije weken regelmatig het nieuws, dankzij een geslaagde livedemo van de miiCard integratie op Finovate, de grootste fintech beurs ter wereld, en dankzij
de samenwerking met stad Mechelen & Belfius die vorige week werd gelanceerd.

Over miiCard
miiCard is een wereldwijd “Identity as a Service” platform dat online transacties verifieert.
miiCard helpt bedrijven om fraude te vermijden, en tijd te besparen door offline
identiteitscontrole overbodig te maken. Door toegang & ownership van je bankrekening te
bewijzen kan miiCard hetzelfde niveau van beveiliging garanderen als een echte (offline)
identiteitscontrole. Doordat leden die de service gebruiken zichzelf eerst moeten verifiëren
aan de hand van hun ID & bankrekeningen bouwen de consumenten zelf proactief mee aan
hun online profiel. miiCard is momenteel beschikbaar in meer dan 10 landen (USA, Canada,
Spanje, Ierland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk, India, Australië & Nieuw Zeeland)
en kan de identiteit van meer dan 350 miljoen personen verifiëren.
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