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Promova mais automação e integração nos processos de viagens, despesas e 

faturas

Reinvente as experiências dos funcionários antes de suas expectativas

• A Concur foi pioneira na integração de reservas de viagens com relatórios 

de despesas, criando a primeira solução integrada e continuando a 

inovar. Essas soluções automatizam e conectam todas as etapas, desde 

solicitações de despesas e reservas até recebimentos, reembolso e 

reconciliação.

• Integrar-se diretamente com sistemas de ERP / contabilidade, 

fornecedores de viagens, provedores de cartão de crédito e muito mais -

capturando e conectando dados a gastos onde quer que eles aconteçam, 

preenchendo automaticamente cobranças em relatórios de despesas e 

mantendo dados atualizados fluindo entre sistemas.

• Capture os gastos de viagem e itinerários reservados fora da sua 

ferramenta de reservas corporativas ou empresa de gerenciamento de 

viagens (TMC), para que todos os seus dados de viagem sejam 

conectados e integrados em uma única solução.

• Aplique automaticamente controles de despesas e regras de auditoria 

direcionadas a todas as transações, sempre que isso ocorrer, 

proporcionando maior controle sobre os gastos, conformidade com as 

políticas e fraudes.

• Use AI, Aprendizado de Máquina, Processamento de Linguagem Natural e 

muito mais para interpretar automaticamente e categorizar cobranças de 

despesas de faturas eletrônicas ou em papel e recibos, para auditar 

relatórios de despesas por erros de fraude e conformidade e combinar 

dados de despesas e viagens de diferentes fontes para localizar com 

precisão Viajantes.

• O Concur levou a categoria para o mundo dos dispositivos móveis e, hoje, o 

aplicativo móvel SAP Concur é o aplicativo de viagens corporativas mais bem 

cotado. Seus 7,1 milhões de usuários reservam viagens, gerenciam itinerários, 

enviam e aprovam despesas e faturas, liberando-as para trabalhar em tarefas 

mais estratégicas.

• Eliminar todos os papéis possíveis dos processos de viagens e despesas -

integrando recibos eletrônicos de companhias aéreas, hotéis e locadoras de 

veículos e permitindo que os usuários tirem fotos de outros recibos, criando 

automaticamente, discriminando e categorizando cobranças em relatórios de 

despesas.

• Conecte os funcionários a suas marcas favoritas, como Uber e Airbnb, para que 

eles possam usar os aplicativos que eles adoram e os fluxos de recebimento 

fluam automaticamente para os relatórios de despesas.

• O SAP Concur incorpora processos de viagens, despesas e faturas nos 

aplicativos que os funcionários estão usando - como o Microsoft Outlook e o 

Slack - para que sua equipe possa iniciar e concluir tarefas sem sair do 

aplicativo.


