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SAP Concur zapewnia zautomatyzowane,
szybkie i precyzyjne rozliczanie delegacji
Koniec z gubieniem paragonów, żmudnym wpisywaniem w arkusze kalkulacyjne i brakiem całościowego obrazu — nadeszły czasy precyzyjnych
rozliczeń delegacji, które automatyzują, upraszczają i usprawniają proces zarządzania
wydatkami.
Concur® Expense integruje wszystkie dane wydatków, aby można było skutecznie zarządzać
wydatkami i kontrolować je niezależnie od miejsca 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. Ponadto 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.

DLACZEGO SAP CONCUR?

POŁĄCZ WSZYSTKIE DANE WYDATKÓW W
JEDNYM SYSTEMIE
Concur Expense integruje wszystkie dane wydatków w jednym systemie, aby można było zarządzać 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 zarządzanie budżetem, dokładniejsze prognozowanie
i wywiązywanie się przez firmę z obowiązków
wynikających z przepisów.

UPROSZCZENIE PROCESU DLA WSZYSTKICHSAP 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.
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Jak to działa?
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SZYBSZA AKCEPTACJA
Mając dokładniejsze dane i
aplikację mobilną SAP Concur
przełożeni mogą przeglądać i
akceptować rozliczenia delegacji szybciej — w dowolnym
czasie i dowolnym miejscu.

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.

PRZESYŁANIE
ROZLICZENIA
DELEGACJI

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

AKCEPTACJA
ROZLICZENIA
DELEGACJI

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, I NIE TYLKO
APP CENTER
W naszym App Center znajdziesz sprytny sposób
na oszczędności, włącznie z zarządzaniem przestrzeganiem skomplikowanych regulacji globalnych, aplikacjami partnerów, które umożliwiają
obniżenie kosztów korzystania z telefonów komórkowych za granicą, aplikacjami do automatycznego odzyskiwania podatku VAT i nie tylko.
E-PARAGONY
SAP Concur automatycznie wstawia paragony
elektroniczne za loty, hotele, wynajem samochodu 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 wydatków umożliwia tworzenie szczegółowych sprawozdań, pulpitów nawigacyjnych i analiz, ułatwiając
podejmowanie działań i kontrolowanie wydatków.

3/3
© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Follow SAP Concur

Learn more at concur.com
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