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Spravujte všetky svoje výdavky, kdekoľvek
Manage
All Yourvznikajú
Spending Wherever and
a kedykoľvek
Whenever
It Happens
Concur Expense
Concur Expense
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SAP Concur poskytuje automatizovaný,
rýchly a presný systém evidencie výdavkov
Rozlúčte sa s chýbajúcimi potvrdenkami, tabuľkami s tendenciou ku chybám a obmedzeným
prehľadom a zaveďte presné výkazy výdavkov,
ktoré automatizujú, zjednodušujú a zlepšujú
proces správy výdavkov.

PREČO SAP CONCUR?

Concur® Expense integruje všetky údaje o vašich
výdavkoch, takže môžete výdavky efektívne spravovať a kontrolovať bez ohľadu na to, kde vznikajú. Prostredníctvom SAP Concur môžete jednoducho prepojiť rôzne časti a partnerov vášho
ekosystému výdavkov a integrovať tak údaje o
výdavkoch na cestovanie, plánovaní podnikových
zdrojov (ERP), účtovnícke údaje a údaje z karty
do systému, ktorý riadi celý proces výdavkov od
žiadosti až po odsúhlasenie. Získate úplný a
transparentný prehľad o celkových výdavkoch,
takže budete môcť sledovať každú transakciu so
všetkými detailmi. Okrem toho môže každý vo
vašej organizácii celý proces spravovať z akéhokoľvek zariadenia.

PREPOJTE VŠETKY SVOJE DÁTA V JEDINOM
SYSTÉME
Concur Expense integruje všetky údaje o vašich
výdavkoch do jediného systému, aby ste mohli
kompletne spravovať svoje výdavky.

SPRAVUJTE VÝDAVKY ODKIAĽKOĽVEK POMOCOU SPRÁVNYCH MOBILNÝCH NÁSTROJOV

MAJTE PREHĽAD O VŠETKÝCH VAŠICH VÝDAVKOCH A ZÍSKAJTE TAK VÄČŠIU
KONTROLU
Concur Expense poskytuje prehľad o celkových
výdavkoch spoločnosti až po jednotlivé podrobnosti transakcií, takže môžete efektívnejšie spravovať rozpočty, presnejšie prognózovať a dodržiavať súlad s podnikovými predpismi..

Vytvárajte a odosielajte výkazy výdavkov
Zamestnanci môžu zaznamenávať a pripájať
obrázky potvrdeniek k položkám výdavkov.

ZJEDNODUŠTE PROCES PRE KAŽDÉHO
SAP Concur uľahčuje celý proces správy výdavkov od implementácie systému až po odosielanie
výkazov výdavkov, takže sa spolu s celým svojím
tímom môžete sústrediť na to, čo je pre vašu
spoločnosť najdôležitejšie.

Kontrola a schvaľovanie na cestách
Vedúci pracovníci môžu kontrolovať, schvaľovať
alebo zamietnuť výkazy výdavkov zo svojich
smartfónov.
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Ako to funguje

OBRÁZKY
POTVRDENIEK

PLATBY Z
KREDITNÝCH
KARIET

ELEKTRONICKÉ
POTVRDENKY OD
DODÁVATEĽOV

RÝCHLEJŠIE SCHVAĽOVANIE
Vďaka presnejším údajom a mobilnej aplikácii SAP Concur môžu
vedúci pracovníci kontrolovať a
schvaľovať výkazy výdavkov rýchlejšie – kdekoľvek a kedykoľvek.

ZÍSKAVAJTE ÚDAJE O VÝDAVKOCH Z VIACERÝCH
ZDROJOV ÚDAJOV
SAP Concur uľahčuje importovanie obrázkov potvrdeniek a
zároveň umožňuje prepojenie s dodávateľmi a priraďovanie
položiek k údajom z kreditných kariet, čím vám pomáha vytvárať presnejšie výkazy

ODOŠLITE
VÝKAZY
VÝDAVKOV
SCHVÁĽTE
VÝKAZY
VÝDAVKOV

ZJEDNODUŠENIE
PROCESU S VÝDAVKAMI
Údaje sa prenášajú do systému
Concur Expense automaticky,
takže zamestnanci šetria čas
rýchlym vytvorením a odoslaním
presných výkazov výdavkov v
súlade so zásadami podniku.

VŠETKO, ČO POTREBUJETE, A NIEČO NAVYŠE
Služba APP CENTER
Využite našu službu App Center na vytvorenie
intenzívnejšieho spôsobu šetrenia vrátane riadenia súladu s komplexnými globálnymi predpismi,
partnerských aplikácií, ktoré poskytujú úspory
týkajúce sa používania mobilných telefónov pri
cestovaní do zahraničia, či aplikácií na automatické vyberanie vrátenia DPH a ďalšieho.

MOBILNÁ APLIKÁCIA
SAP Concur pre mobilné telefóny umožňuje používateľom spravovať svoje výdavky od prijatia potvrdeniek až po odosielanie a schvaľovanie výkazov výdavkov – a to všetko prostredníctvom
smartfónu.

ELEKTRONICKÉ POTVRDENKY
SAP Concur automaticky vypĺňa výkazy výdavkov elektronickými potvrdenkami od leteckých
spoločností, hotelov, požičovní áut a taxislužieb.

VIAC PREPOJENÍ
Predpripravená integrácia medzi plánovaním
podnikových zdrojov (ERP), riadením vzťahov so
zákazníkmi (CRM), ľudskými zdrojmi a účtovnými
systémami poskytuje vášmu tímu včasný, presný
a úplný finančný obraz.

INTEGRÁCIA KARIET
Získavajte všetky údaje z kreditných kariet vašej
spoločnosti, od firemných kariet až po nákupné
karty a centrálne zúčtovávané karty a majte tak
výdavky odsúhlasené rýchlo a presne.

REPORTING
Presný pohľad na údaje o výdavkoch v jedinom
systéme poskytuje podrobné správy, informačné
panely a analýzy, ktoré uľahčujú prijímanie opatrení a kontrolu výdavkov.
3/3
© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Follow SAP Concur

Learn more at concur.com
SD DESCRIPTION enUK (YY/MM)
© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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.

