
Benefícios da Central de 
aplicativos SAP Concur 
Mais de 250 parceiros ajudam você em todas as áreas; 
da conformidade à experiência do colaborador. 

A gestão de viagens e gastos toma muito do seu tempo; porém, com uma fonte única de suporte 
e mais de 250 parceiros da Central de aplicativos para ajudar, você pode fazer mais em menos 
tempo. A Central de aplicativos SAP Concur reduz custos, aumenta a eficiência, melhora a 
conformidade, melhora a experiência de viagem e informa melhores decisões administrativas. 

Ela foi projetada para ajudar você a aproveitar ao máximo seu investimento, e funciona para 
simplificar a gestão de viagens e gastos, aliviando sua carga de trabalho. 

Além de simplificar sua vida, o que já é ótimo, a Central de aplicativos oferece muitos 
outros benefícios. 

SÉRIE EDUCATIVA SOBRE ASSUNTOS OPORTUNOS



Com uma rede completa de parceiros  
da Central de aplicativos para ajudar  
você, é possível:

1. Reduzir os riscos de conformidade de uma força de trabalho 
distribuída. 
Os especialistas da Central de aplicativos estão prontos para ajudar você a gerenciar 
questões tributárias e de imigração transfronteiriças, desde melhorar a visibilidade 
das responsabilidades fiscais até proporcionar-lhe uma vantagem sobre os riscos 
crescentes. Eles também podem apontar os colaboradores que estão gerando 
passivos e apoiar outras pessoas com avaliações automatizadas dos requisitos de 
imigração antes das viagens.

2. Aprimorar o dever de diligência para com os colaboradores. 
A rede oferece fundamentos de dever de diligência para cuidar de sua força de 
trabalho móvel, incluindo protocolos de segurança e gestão de crises em viagens, 
suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e serviços de comunicação para 
viajantes, listas de contatos de emergência para auxiliar e remover colaboradores e 
sistemas de rastreamento de colaboradores que permitem comunicação bidirecional.

3. Expandir a visibilidade conectando seus sistemas financeiros. 
Na Central de aplicativos SAP Concur, é possível encontrar integrações para 
soluções financeiras comuns para ajudar você a trocar dados facilmente entre os 
departamentos de RH, finanças e suas soluções de viagens e despesas. Desse modo, 
você obtém melhor visibilidade de informações precisas e atualizadas. E você pode 
gerenciá-las sem o trabalho manual.



4. Identificar novas fontes de economia. 
Dois dos maiores benefícios de economia de custos que você verá em 
seus parceiros da Central de aplicativos incluem modos de redirecionar 
gastos desnecessários e ferramentas para orientar e motivar os viajantes 
a fazerem escolhas mais acessíveis. 

5. Melhorar as experiências dos colaboradores. 
Mostre aos seus colaboradores que você está empenhado em tornar o 
trabalho mais agradável aliando-se com parceiros que simplificam as 
viagens, desde a escolha das acomodações e até mesmo solicitando 
serviços de tradução, além de aplicativos de aluguel e transporte 
familiar de todo o mundo. São coisas pequenas e simples que se somam 
para dar origem a uma experiência melhor e descomplicada para os 
colaboradores, elevando sua felicidade e produtividade.

Aproveite os aplicativos. 
Acesse a Central de aplicativos SAP Concur hoje mesmo  
e veja como esses benefícios podem ajudar o seu negócio.

https://www.concur.com/app-center
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