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Soluções SAP Concur: plataforma segura, escalável e baseada em nuvem
Os serviços baseados em nuvem das soluções SAP Concur reúnem dados de viagens, despesas e faturas com uma ampla rede de fornecedores, os melhores processos 

da categoria para controlar gastos, proporcionando uma visão unificada para tomar decisões mais inteligentes. Confira quais são nossos produtos e serviços conectados.

Principais soluções

Extensões das Soluções

Serviços Empresariais Gerenciados

Concur Request
Gerencie as despesas antes que elas ocorram, elimine 

gastos desnecessários e garanta uma maior 

conformidade com as políticas.

Concur Tax Assurance by Blue dot
Ajude sua organização a cumprir as legislações fiscais 

globais e maximizar a recuperação do IVA, utilizando uma 

plataforma dinâmica de preenchimento de dados e de 

conformidade com o IVA.

Concur TripLink
Capture reservas e insira-as no SAP Concur. Os usuários 

podem aproveitar outras vantagens, como o aplicativo 

móvel TripIt Pro.

Drive
Integrado ao aplicativo móvel SAP Concur, o Drive usa 

tecnologia GPS permitindo que os viajantes registrem e 

informem com precisão a distância percorrida, 

apresentem "recibos" de quilometragem e informem 

diretamente as despesas.

ExpenseIt
Disponível no aplicativo móvel SAP Concur, o ExpenseIt

simplifica o processo de tirar fotos de recibos, além de 

criar e categorizar automaticamente as despesas.

FAVR by Motus
Garante o reembolso de quilometragem variável e fixa, 

com o propósito de pagar de forma justa os colaboradores 

que dirigem mais de 8000 km por ano, economizar 

dinheiro e reduzir a responsabilidade da sua organização.

Concur Expense
O SAP Concur integra todos os dados de despesas, de 

modo que você pode gerenciar os gastos onde e quando 

eles acontecerem.

Concur Invoice
Conecte os dados das faturas em um único sistema com 

os gastos gerados pelos colaboradores da sua 

organização para que você possa controlar e gerenciar 

melhor o fluxo de caixa.

Concur Travel
Reserve viagens, aumente a conformidade e monitore os 

gastos.

Budget
O Budget dá visibilidade aos orçamentos, tornando-os 

acionáveis e disponíveis em tempo quase real para 

gerentes e aqueles que são responsáveis pelos 

orçamentos, o que resulta em melhor qualidade nas 

decisões relativas a gastos e maior controle fiscal.

Central Reconciliation
Reconcilie as contas faturadas de forma centralizada, 

melhorando a precisão e reduzindo os custos 

administrativos.

Company Bill Statements
Automatize o processo de compra com cartão, desde a 

compra realizada pelo colaborador até a integração com 

o Livro Razão.

Concur Detect by Oversight
Use tecnologias inteligentes e IA para melhorar seu 

programa de auditoria de despesas, minimizando e 

reduzindo os riscos, melhorando a conformidade dos 

gastos dos colaboradores e aumentando os controles e a 

visibilidade.

Serviços de Integração
Simplifique seu negócio com uma sincronização de dados 

automatizada de ponta a ponta entre o SAP Concur e 

suas aplicações comerciais. Você pode criar sua própria 

integração, ou podemos desenvolver uma solução que 

conecte seus sistemas ERP, CRM e RH com o SAP 

Concur em tempo real.

Invoice Capture
O SAP Concur captura dados de faturas na maioria dos 

formatos disponíveis e valida os dados antes da 

aprovação e do pagamento.

Consultative Intelligence & Analytics
Nossos especialistas se concentram em transmitir os 

dados certos ao público certo no momento certo para 

conduzir a melhores tomadas de decisões. NOTA: A 

solução de analytics é somente SMB..

Managed Rate Administration
Serviço especializado sob demanda para manter, com 

eficiência, configurações e tarifas não obrigatórias.

Integrações ERP
Use conectores pré-criados para integrar com ERPs

comuns, ou conecte seu processo de gastos - da pré-

aprovação da despesa à reconciliação, elaboração de 

relatórios e analytics - diretamente aos sistemas SAP.

Aplicativos de Parceiros
Nosso App Center tem mais de 250 aplicativos. E a SAP 

Concur tem um ecossistema global com mais de 700 

parceiros líderes do setor, aumentando a flexibilidade, as 

opções e a adequação à sua organização.

Soluções Duty of Care (Dever de Diligência)
Com parceiros DoC, você obtém dados em tempo quase 

real para disponibilizar assistência aos viajantes e os 

outros serviços de que eles precisam.

Intelligence
Utilize ferramentas para elaboração de relatórios e 

dashboards de controle para destacar os insights que 

conduzem a melhores decisões.

Soluções de Pagamento
Pague automaticamente colaboradores, cartões 

corporativos e fornecedores, permitindo que seu pessoal 

se dedique exclusivamente ao crescimento.

Verify
Simplifique seus processos de despesas incorporando IA 

e ML ao Concur Expense para agilizar seu programa de 

auditoria, identificar potenciais usos indevidos e pagar os 

colaboradores rapidamente.

Concur Event Management by Groupize
Simplifique o planejamento e a execução de reuniões e 

eventos em grupo utilizando uma única solução. Obtenha 

insights, controle e gerencie gastos associados. ENT.

Auditoria Inteligente
Usando IA ou uma equipe de auditores, o SAP Concur

fornece soluções de auditoria que se integram ao seu 

processo corporativo. Caso sua empresa tenha sua 

própria equipe de auditoria interna ou deseje terceirizar 

essa parte dos requisitos de conformidade de auditoria, 

dispomos de um serviço que pode atender às suas 

necessidades. 

Suporte Técnico ao Usuário
Forneça aos usuários suporte direto da SAP Concur e 

disponha de mais tempo para executar tarefas mais 

estratégicas.

Soluções de Suporte Administrativo
Ajude os administradores com orientações sobre 

melhores práticas, recomendações de configuração e 

treinamento quando necessário.

Integrações e Parceiros 

ENT = Soluções disponíveis somente para clientes de grande porte

SMB. = Soluções disponíveis apenas para clientes de pequeno e médio 

porte


