
 

 

   

 
 
 
Řešení vám přináší Deloitte 
Concur® Expense 

 

Spravujte své výdaje kdekoli a kdykoli 
 

AUTOMATIZOVANÉ, RYCHLÉ A PŘESNÉ VYKAZOVÁNÍ 
VÝDAJŮ 

Chybějícím účtenkám, tabulkám plným chyb 
a nepřehlednosti už odzvonilo. Místo nich přichází 
automatizované vykazování výdajů, díky kterému je 
celý proces reportování jednodušší, rychlejší 
a přesnější 

 

Concur® Expense je řešení, které spojuje do jednoho 
systému všechny údaje o výdajích bez ohledu na jejich 
původ – jejich správa a kontrola je tak efektivnější. 
S řešeními SAP® Concur® lze dokonce propojit údaje 
o cestovních výdajích i fakturách, a získat tak jednotný 
a uživatelsky přívětivý přehled o výdajích 
zaměstnanců. 

 

 

SNADNÁ SPRÁVA VÝDAJŮ DÍKY MOBILNÍM 
NÁSTROJŮM 

Zaměstnanci mohou ušetřit čas a rychle zaznamenávat 
výdaje pomocí ExpenseIt v mobilní aplikaci SAP Concur, 
která využívá strojového učení k automatické 
digitalizaci, kategorizaci a klasifikaci účtenek. Díky 
tomu lze snadno podávat přesné výkazy výdajů plně 
v souladu s firemní politikou. Manažeři navíc mohou 
zprávy o výdajích kdekoliv a kdykoliv kontrolovat 
a schvalovat na svém chytrém telefonu. 

 

Jednodušší proces pro všechny 

Řešení SAP Concur celý proces správy výdajů 
zjednodušuje od implementace po odesílání výkazů 
výdajů ke schválení a zprocesování. Vy i celý váš tým se 
tak můžete soustředit na to, co je pro vaši firmu 
nejdůležitější. 

 

Zobrazte si všechny výdaje najednou a získejte o nich 
lepší přehled 

Spojením aplikací Concur Expense, Travel a Invoice 
získáte přehled o výdajích ve třech hlavních oblastech 
výdajů zaměstnanců, včetně detailního přehledu 
jednotlivých transakcí. Díky tomu můžete efektivněji 
spravovat rozpočet, přesněji předpovídat jeho vývoj  
a dosáhnout souladu s regulatorními i podnikovými 
předpisy a pravidly. 

 

Vykazování 

S řešeními SAP Concur získáte jednotný a precizní 
přehled o výdajích zaměstnanců s podrobným 
vykazováním, dashboardy a analýzami, na jejichž 
základě budete moct snadno přijímat opatření a mít 
nad výdaji kontrolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRANSAKCE PŘICHÁZEJÍ Z RŮZNÝCH SMĚRŮ 

Concur Expense do výkazů výdajů automaticky 
vyplňuje údaje od dodavatelů, díky čemuž lze snadněji 
přiřazovat položky k údajům o kreditních kartách, a tím 
celkové vykazování zpřesnit. Concur Expense dokonce 
zachycuje všechny údaje o kreditních kartách vaší 
společnosti (od firemních karet po nákupní a centrálně 
účtované karty), takže proces schvalování výdajů je 
rychlý a jednoduchý. 

 

VÍCE INTEGRACE, VÍCE APLIKACÍ 

Integrujte se systémem SAP S/4HANA nebo využijte 
další předpřipravené integrace mezi systémy ERP, 
CRM, HR a účetními systémy a získejte přesná a úplná 
data. Propojte Concur s aplikacemi od vývojářů třetích 
stran.  
Využijte přidané  
funkcionality z Concur  
App Centra a získejte  
údaje o výdajích přímo  
od dodavatelů, pomoc  
s komplexními globálními  
předpisy, s žádostí  
o vracení DPH a mnoha  
dalšími aktivitami. 

Concur Expense šetří čas a zvyšuje efektivitu. 
Podle studie IDC: Empower Organizations, 2018: 
Díky němu dosáhnete o: 

 
Ušetříte 

60 % 
času, který byste strávili vyplňováním výkazů 
výdajů. 
(Studie IDC: Empower Organizations, 2018) 
 
 
Budete o 

19 % 
efektivnější při zpracovávání výkazů výdajů. 
 
 
Zabráníte ztrátě až 

67 % 
účtenek. 
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Deloitte je partnerem SAP® Concur®. 

 

O SPOLEČNOSTI SAP CONCUR 
 
Společnost SAP® Concur® je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení pro správu cestovních výdajů, nákladů a faktur, jehož hnací silou je 
neúnavná snaha o zjednodušení a automatizaci těchto každodenních procesů. Systém SAP Concur je špičkovou aplikací, s níž mohou zaměstnanci snadno 
zadávat náklady do výkazů výdajů a zautomatizovat proces schvalování faktur. Díky integraci dat téměř v reálném čase a využití umělé inteligence ke kontrole 
všech transakcí mohou podniky přesně vidět, za co utrácejí, a nemuset se tak obávat slepých míst v rozpočtu. SAP Concur odstraňuje únavné úkoly minulosti, 
usnadňuje práci dneška a pomáhá podnikům zdokonalit jejich každodenní provoz. Více informací najdete na webu concur.com nebo na blogu SAP Concur 
(concur.com/newsroom). 


