DESCRIÇÃO GERAL
Limite o risco e garanta que está seguro no controlo e auditoria das despesas dos seus colaboradores.
Temos uma solução dinâmica e intuitiva, preparada para assegurar a gestão eletrónica das despesas,
desde a fase do registo até aos circuitos de validação e aprovação.
Introduza regras e limites de despesa, assegurando que os seus colaboradores irão cumprir a política
corporativa das despesas, contribuindo para a homogeneização dos procedimentos e celeridade em
todo o processo.
Aumente a produtividade, reduzindo a carga de trabalho tanto para quem apresenta despesas, como
para quem as processa. Esta solução permite simplificar e agilizar os processos de reporte de
despesas, otimizando os seus custos de operação, que irão tornar o seu negócio cada vez mais
competitivo.
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VALOR ACRESCENTADO

para o Colaborador

para o Aprovador

Cálculo automático de subsídios.
Adiantamentos atempados.
Mobilidade com qualquer dispositivo.
Reembolsos mais rápidos.

Aprovação com um clique.
Aprovação e rejeição por despesa ou relatório.
Mobilidade com qualquer dispositivo.

para a Equipa RH e Financeira
Diminuição de erros e desvios.
Integração com sistema de vencimentos.
Garante o cumprimento da política de despesas.
Integração com sistema de contabilidade.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Orientação
aos Processos

Estatísticas
e Relatórios

Enorme
Flexibilidade

Delegação de
Poderes

Mobilidade

Despesas com
base em itinerários

Interfaces
Amigáveis

Alertas
Parametrizáveis

Cartões
de Crédito

Multi-moeda

Desmaterialização
Total

Utilizadores e Perfis
de Segurança Flexíveis

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Integração com ERPs
SAP, BAAN, Sysnovare RH Suite,
entre outros.
Lançamento dos Documentos Contabilísticos de
Adiantamentos, Despesa e Regularização no ERP
com todo o detalhe necessário.
Validação de Números de Contribuinte (NIF) de
terceiros.

Disponibilização

de

histórico

dos

documentos enviados.
Log de erros e respetivas notificações por email.
Atualização dos câmbios com periodicidade
configurável.
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