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Os 5 principais benefícios da 
Central de aplicativos SAP Concur 
em 15 minutos.

Série educativa sobre 
temas oportunos
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Benefícios:

Aprimorar o dever de diligência para com os colaboradores.2

Expandir a visibilidade conectando seus sistemas financeiros.3

Identificar novas fontes de economia. 4

Melhorar as experiências dos colaboradores.5

1 Reduzir os riscos de conformidade de uma força de trabalho distribuída.

Os 5 principais benefícios da Central de aplicativos SAP Concur
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Primeiro, vamos dar uma olhada na Central de aplicativos SAP Concur. 

Mais de 250 integrações de parceiros.

Ajudam você em todas as áreas; 

da conformidade à experiência do 

colaborador.

Aproveitam os dados de 

viagens e despesas da Concur.
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Reduzir os riscos de conformidade de uma 
força de trabalho distribuída.

1

Acompanhar os requisitos 

fiscais e de imigração.
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Reduzir os riscos de conformidade de uma 
força de trabalho distribuída.

1

Visibilidade dos passivos fiscais.

Identificar colaboradores que geram passivos.

Alertas antecipados de riscos crescentes.

Gerenciar questões tributárias e de imigração 

transfronteiriças:

Capacitar os colaboradores com avaliação 

automatizada dos requisitos de imigração 

antes das viagens.
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Reduzir os riscos de conformidade de uma força 
de trabalho distribuída.

1

EY Mobility Pathway Deloitte Travel ComplianceTopia Compass 
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Aproveite dados de viagem 

abrangentes para apoiar a 

segurança do viajante.

Aprimorar o dever de diligência para com os colaboradores.2
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Aprimorar o dever de diligência para com os colaboradores.2

Protocolos sistemáticos de gestão 

de crises e segurança em viagens.

Listas de contatos de emergência 

para auxiliar e remover 

colaboradores.

Serviços de suporte e comunicação 

24 horas por dia, 7 dias por semana 

para viajantes.

Sistemas de rastreamento de 

colaboradores com comunicações 

bilaterais integradas.

Princípios básicos do dever 

de diligência para com a 

força de trabalho móvel
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Expandir a visibilidade conectando seus sistemas 
financeiros.

3

Abila

Infor SunSystems

Intuit Quickbooks

Microsoft Dynamics

NetSuite

Oracle

Sage

SAP

Troque dados automaticamente entre os 

departamentos de RH, finanças, outros 

sistemas importantes e suas soluções de 

viagens e despesas.



10

Expandir a visibilidade conectando seus sistemas financeiros.3

Seu sistema ERPFluxo de trabalho automatizado via ERP Connector

Concur Travel Concur Expense

Reembolsar Analisar
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Expandir a visibilidade conectando seus sistemas financeiros.3

Eliminar a necessidade de transferir manualmente os 

pedidos de reembolso de despesas para transações de 

contas a pagar no Dynamics GP causou um grande 

impacto em nossa eficiência interna. O que costumava 

levar de 8 a 12 horas agora é feito em 30 minutos, e 

também reduzimos o custo do processo de reembolso 

dos nossos colaboradores.”

— Wes Farquharson, Gerente de TI da Grand Valley Fortifiers
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Identificar novas fontes de economia.4

Os gastos ocorrem em todas as áreas; 

então, onde procurar possibilidades de 

economia de custos? 
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Identificar novas fontes de economia.4

Economize em reuniões e eventos.

Identifique gastos categorizados incorretamente 

ou desnecessários.

Reserve transporte usando fornecedores 

preferenciais e tarifas negociadas.

Redirecione gastos desnecessários.
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Identificar novas fontes de economia.4

Ofereça recompensas e incentivos para 

as economias.

Forneça orientação personalizada sobre as 

decisões de gastos.

Motive os viajantes a fazer as escolhas 

mais acessíveis.
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Melhorar as experiências dos colaboradores.5

Mostre aos seus colaboradores 

que você está comprometido em 

tornar o trabalho mais simples e 

agradável. 
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Melhorar as experiências dos colaboradores.5

Simplifique as viagens com 

acomodações flexíveis, 

serviços de tradução e 

transporte em todo o mundo.
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Concluindo:

Aprimorar o dever de diligência para com os colaboradores.2

Expandir a visibilidade conectando seus sistemas financeiros.3

Identificar novas fontes de economia.4

Melhorar as experiências dos colaboradores.5

1 Reduzir os riscos de conformidade de uma força de trabalho distribuída.

Os 5 principais benefícios da Central de aplicativos SAP Concur
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