
Zarządzanie wszystkimi wydatkami  
poniesionymi w dowolnym miejscu i w  
dowolnym czasie
Concur Expense
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Manage All Your Spending Wherever and 
Whenever It Happens 
Concur Expense
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DLACZEGO SAP CONCUR?

POŁĄCZ WSZYSTKIE DANE WYDATKÓW W 
JEDNYM SYSTEMIE
Concur Expense integruje wszystkie dane wydat-
ków w jednym systemie, aby można było zarzą-
dzać wydatkami na wszystkich etapach.

WIDZISZ WSZYSTKIE WYDATKI, ABY MIEĆ JE 
POD KONTROLĄ
Concur Expense przechowuje wszystkie wydatki 
firmy z możliwością wyświetlenia informacji o 
każdej transakcji, co umożliwia efektywne zarzą-
dzanie budżetem, dokładniejsze prognozowanie  
i wywiązywanie się przez firmę z obowiązków  
wynikających z przepisów.

UPROSZCZENIE PROCESU DLA WSZYSTKICH-
SAP Concur ułatwia cały proces zarządzania  
wydatkami — od implementacji systemu po  
przesyłanie rozliczeń delegacji — aby wszyscy, 
włącznie z Tobą, mogli skupić się na sprawach, 
które naprawdę liczą się dla firmy.

SAP Concur zapewnia zautomatyzowane,
szybkie i precyzyjne rozliczanie delegacji
Koniec z gubieniem paragonów, żmudnym wpisy-
waniem w arkusze kalkulacyjne i brakiem cało-
ściowego obrazu — nadeszły czasy precyzyjnych 
rozliczeń delegacji, które automatyzują, uprasz-
czają i usprawniają proces zarządzania 
wydatkami.

Concur® Expense integruje wszystkie dane wy-
datków, aby można było skutecznie zarządzać 
wydatkami i kontrolować je niezależnie od miej-
sca ich poniesienia. Korzystając z SAP Concur, z 
łatwością połączysz różne fragmenty układanki i 
partnerów ekosystemu wydatków — integrując 
dane delegacji, ERP, księgowe i z kart w systemie, 
który zarządza całym procesem od wniosku po 
uzgodnienie sald. Otrzymujesz całościowy obraz 
wszystkich swoich wydatków i masz możliwość 
wglądu w każdy szczegół każdej transakcji. Po-
nadto każdy w organizacji może zarządzać całym 
procesem z dowolnego urządzenia.

ZARZĄDZANIE WYDATKAMI Z DOWOLNEGO 
MIEJSCA ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH  
NARZĘDZI MOBILNYCH

Tworzenie i przesyłanie rozliczeń delegacji
Pracownicy mogą skanować paragony i dołączać 
ich obrazy do poszczególnych pozycji.

Przeglądanie i akceptowanie z dowolnego 
miejsca
Przełożeni mogą przeglądać, a następnie  
akceptować lub odrzucać rozliczenia na  
swoim smartfonie.



3 / 3

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

Jak to działa?
EWIDENCJONOWANIE WYDATKÓW Z  
WIELU ŹRÓDEŁ DANYCH
SAP Concur ułatwia importowanie obrazów paragonów,  
kojarząc je z dostawcami i dopasowując pozycje do danych z 
karty kredytowej, aby ułatwić precyzyjne rozliczanie delegacji.SKANY

PARAGONÓW
E-PARAGONY
DOSTAWCÓW

PŁATNOŚCI
KARTĄ

KREDYTOWĄ

PRZESYŁANIE
ROZLICZENIA

DELEGACJI

AKCEPTACJA
ROZLICZENIA

DELEGACJI

ŁATWA OBSŁUGA WYDATKÓW
Dane spływają automatycznie 
do Concur Expense, aby pra-
cownicy mogli szybko tworzyć i 
przesyłać precyzyjne, zgodne z 
zasadami rozliczenia delegacji, 
nie tracąc czasu.

SZYBSZA AKCEPTACJA
Mając dokładniejsze dane i 
aplikację mobilną SAP Concur 
przełożeni mogą przeglądać i 
akceptować rozliczenia dele-
gacji szybciej — w dowolnym 
czasie i dowolnym miejscu.

APP CENTER
W naszym App Center znajdziesz sprytny sposób 
na oszczędności, włącznie z zarządzaniem prze-
strzeganiem skomplikowanych regulacji global-
nych, aplikacjami partnerów, które umożliwiają 
obniżenie kosztów korzystania z telefonów ko-
mórkowych za granicą, aplikacjami do automa-
tycznego odzyskiwania podatku VAT i nie tylko.

E-PARAGONY
SAP Concur automatycznie wstawia paragony 
elektroniczne za loty, hotele, wynajem samocho-
du i taksówki do rozliczeń delegacji.

INTEGRACJA Z KARTAMI
Wszystkie dane z kart kredytowych firmy, od kart 
korporacyjnych przez zakupowe po centralnie 
rozliczane, są ewidencjonowane, aby można było 
szybko i precyzyjnie uzgadniać salda wydatków.

APLIKACJA MOBILNA
SAP Concur for Mobile umożliwia użytkownikom 
zarządzanie ich wydatkami na smartfonie — od 
skanowania paragonów do przesyłania i akceptacji 
rozliczeń delegacji.

WIĘCEJ POŁĄCZEŃ
Wbudowana integracja między systemami ERP, 
CRM, zasobów ludzkich i księgowości zapewnia 
aktualny, precyzyjny i kompletny obraz sytuacji 
finansowej.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Scentralizowany, precyzyjny widok danych wydat-
ków umożliwia tworzenie szczegółowych sprawoz-
dań, pulpitów nawigacyjnych i analiz, ułatwiając 
podejmowanie działań i kontrolowanie wydatków.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, I NIE TYLKO
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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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