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Håndtering av refusjoner er den nest mest 

tidkrevende administrasjonsoppgaven i en bedrift 

etter lønn. Med vår mobile og automatiske løsning 

SAP Concur legger de ansatte inn utlegg mens de 

er på farten, og kan bruke tiden på arbeidsplassen 

til mer produktive oppgaver. Det sparer de ansatte 

for tid – og bedriften for penger.

 

HR pakkeløsningen SAP Concur er en helintegrert, 

skybasert løsning for reise- og utleggsrefusjon 

som er enkel å bruke både for reisende og for 

administrasjonen. Løsningen ivaretar alt fra 

planlegging og bestilling til selve reisen og 

refusjoner av alle utlegg. Dette sikrer at reisen er i 

henhold til de kostnader og retningslinjer bedriften 

har, og at den ansatte enkelt får refundert sine 

utlegg. 

REISE- OG UTLEGGSREFUSJON 

I SKYEN
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Concur kommer med fem moduler:

1.  Concur Expense: Integrerer alle utlegg i systemet 

så bedriften kan styre utgiftene bedre

2.  Concur TravelBook: Styrker compliance og 

monitorerer alle utgifter 

3.  Concur for Mobile: Effektivt verktøy for å 

planlegge reisen og håndtere utlegg direkte fra 

mobilen

4.  TripLink: Identifiserer reiseinformasjon uansett 
hvor det er bestilt, så du kan tilføre retningslinjer, 

rapportere og revurdere reiser 

5.  Intelligence: Rapporteringsverktøy som gir innsikt 

for bedre beslutninger 

Hvorfor HR pakkeløsningen Concur?

•  Strømlinjeformet program for reise- og 

utleggsrefusjon, effektivt for den reisende og for 

administrasjonen 

•  Enkel håndtering som gjør jobbreiser enklere og 

gir økt trivsel 

•  Ivaretar regler, frister, ansvar og oppgaver

•  Integrasjon mot reisebyråer, kredittkortselskaper 

og andre relevante selskaper slik at den ansatte 

kan forholde seg til retningslinjer allerede ved 

bestilling 

•   Sikrer riktige refusjoner og dermed en bedre 

bunnlinje

•  Pedagogisk og brukervennlig tilnærming 

•  Kom raskt i gang – løsningen ligger i skyen og 

krever ingen installasjon
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