
Správa všech výdajů Kdekoliv a kdykoliv
Concur Expense
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Manage All Your Spending Wherever and 
Whenever It Happens 
Concur Expense
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PROČ SAP CONCUR?

PROPOJENÍ VŠECH ÚDAJŮ O VÝDAJÍCH DO 
JEDINÉHO SYSTÉMU
Concur Expense integruje všechny údaje do jedi-
ného systému, což umožňuje spravovat výdaje od 
začátku do konce.

MĚJTE PŘEHLED O VŠECH VÝDAJÍCH A ZÍS-
KEJTE LEPŠÍ KONTROLU
Concur Expense poskytuje přehled o celkových 
výdajích společnosti i o každé transakci zvlášť, 
což umožňuje efektivněji spravovat rozpočet,  
vytvářet přesnější odhad a jednat v souladu s  
firemními předpisy.

JEDNODUŠŠÍ PROCES PRO VŠECHNY
SAP Concur celý proces správy výdajů zjednodu-
šuje – od implementace systému až po předklá-
dání výkazů výdajů – takže se vy i celý tým může-
te soustředit na to, co je pro firmu nejdůležitější.

SAP Concur umožňuje automatizované,
rychlé a přesné vykazování výdajů

Dejte sbohem chybějícím účtenkám, nepřesným 
tabulkám a nedokonalé kontrole a seznamte se s 
přesnými výkazy výdajů, které automatizují, 
zjednodušují a vylepšují proces správy výdajů. 

Concur® Expense sjednocuje všechny údaje a vy 
tak můžete efektivně spravovat a mít kontrolu 
nad výdaji, ať už probíhají kdekoliv. Se SAP Concur 
 snadno propojíte partnery a různé součásti 
vašeho systému výdajů – integrace cestovních 
výdajů, plánování podnikových zdrojů, účetnictví 
a údaje o kartách do systému, který spravuje celý 
proces výdajů od žádosti po schválení. Získáte 
dokonalý přehled o celkových výdajích a trans-
parentní náhled na jednotlivé detaily všech trans-
akcí. Všichni ve vaší organizaci mohou spravovat 
celý proces z jakéhokoliv zařízení.

SPRAVUJTE VÝDAJE KDEKOLIV S TÍM SPRÁV-
NÝM NÁSTROJEM V MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ

  
Vytváření a předkládání výkazů výdajů
Zaměstnanci mohou skenovat účtenky a  
propojovat je s položkami výdajů.

Kontrolujte a schvalujte v reálném čase
Manažeři mohou prohlížet, schvalovat či odmít-
nout výkazy výdajů prostřednictvím chytrého 
telefonu.



3 / 3

© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Jak to funguje
UKLÁDEJTE ÚDAJE Z RŮZNÝCH ZDROJŮ
SAP Concur usnadňuje přenos naskenovaných účtenek,  
současně se připojuje k systémům dodavatelů a propojuje 
položky výdajů s údaji z kreditní karty, což pomáhá vytvářet 
přesnější výkazy výdajů.SKEN

ÚČTENKY
E-ÚČTENKA

OD DODAVATELE

NABITÍ 
REDITNÍ
KARTY

PŘEDLOŽENÍ
VÝKAZU 
VÝDAJŮ

SCHVÁLENÍ
VÝKAZU
VÝDAJŮ

VÝDAJE? SNADNO
Údaje se automaticky přesunou 
do systému Concur Expense a 
zaměstnanci tak ušetří čas rych-
lým vytvářením a předkládáním 
přesných výkazů výdajů v soula-
du s firemní politikou.

RYCHLEJŠÍ SCHVALOVÁNÍ
S přesnějšími údaji a s mobilní 
aplikací SAP Concur mohou 
manažeři prohlížet a schvalo-
vat výkazy výdajů rychleji — 
kdekoliv a kdykoliv.

VŠE, CO POTŘEBUJETE, A JEŠTĚ VÍCE

APP CENTER
Využijte centrum aplikací App Center a šetřte 
chytřeji, postupujte v souladu s komplexními glo-
bálními předpisy, využívejte partnerské aplikace, 
díky nimž můžete ušetřit za volání v zahraničí,  
aplikace, které automaticky žádají o vrácení DPH, 
a mnohem více.

E-ÚČTENKY
SAP Concur automaticky zahrne do výkazu  
výdajů e-účtenky za letenky, hotely, pronájem 
auta i využití taxislužby.

INTEGRACE KARET
Mějte přehled o veškerých údajích z firemních 
kreditních karet, od korporátních po nákupní a 
centrálně fakturované karty, abyste mohli rychle 
a přesně upravovat výdaje.

MOBILNÍ APLIKACE
SAP Concur pro mobilní aplikace pomáhá uživa-
telům spravovat výdaje—od skenování účtenek 
až po předkládání a schvalování výdajů—to vše z 
chytrého telefonu.

LEPŠÍ PROPOJENÍ
Předinstalovaná integrace plánování podnikových 
zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, lidských zdrojů 
a účetních systémů poskytne vašemu týmu včas-
ný, přesný a kompletní přehled o financích.

HLÁŠENÍ
Jednoduchý a přesný přehled výdajů poskytne 
podrobné výkazy, dashboardy a analýzy, což 
umožní snadno podnikat příslušné kroky a  
kontrolovat výdaje.
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form 
or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP 
affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors. National 
product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affiliate company products and services are those that are set forth  
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and  
may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for  
any reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to differ materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE 
(or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other 
product and service names mentioned are the trademarks of their 
respective companies. See www.sap.com/trademark for additional 
trademark information and notices.
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Learn more at concur.com

Follow SAP Concur

https://www.sap.com/trademark
https://www.concur.com
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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