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Resumo
Sempre que falamos em processos de Gestão de Despesas,

que a politica de custos é cumprida, uma vez que é possível

o nosso pensamento é imediatamente assolado por

definir, por função, as diversas rúbricas elegíveis e os

imagens de relatórios para preencher, ficheiros Excel,

plafonds associados.

comprovativos

e

mais

comprovativos,

documentos

perdidos na carteira ou no carro, ou acumulados para

Mas o aumento de produtividade não termina por aqui, a

aprovação. Não tem de ser necessariamente assim.

solução foi desenvolvida para integrar com qualquer
software de gestão (ERP), como é o caso de SAP© e Baan©,

A Sysnovare Expenses automatiza e simplifica todo o

entre

processo de despesas ou adiantamentos, desde o seu

contabilísticos de uma forma simples, consistente e

outros,

efetuando

os

respetivos

movimentos

registo até ao momento em que a informação é integrada

automática.

automaticamente nos Sistemas de Gestão (ERP) das
organizações e regularizada, seja por emissão de ficheiro

A importação dos extratos dos Cartões de Crédito agiliza

SEPA ou através do processamento de vencimentos.

ainda mais o preenchimento das despesas, sendo apenas
necessária a conciliação dos movimentos com as rubricas

A nova versão permite que os colaboradores reduzam o

pretendidas, eliminando a necessidade de lançamentos

tempo na elaboração de relatórios de despesas, assim

manuais.

como o tempo necessário para as validações pelas chefias
é reduzido, devido ao poderoso e configurável workflow.

A Sysnovare Expenses contribui e apoia as empresas nos
seus processos de internacionalização, com a gestão das

Disponibiliza ainda mais informação aos gestores para que

despesas em tripla moeda e com a possibilidade de registo

possam conhecer ao detalhes os montantes e as origens

das despesas com a indicação de 2 valores para câmbio.

das despesas registadas, assegurando automaticamente
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Novas Funcionalidades

Notificações mais explícitas e adequadas as diferentes
condições de cada relatório.
Envio de notificações importantes para os colaboradores.
Acesso imediato a aplicação diretamente das
notificações.

Comunicação
mais Eficiente

Quadros de Resumos e Detalhes
para exploração de dados e
exportação para Excel.

Demostração detalhada da
utilização dos Adiantamentos
e do respetivo saldo.

+ Rigor

no Processamento

Gestão de datas para integração das despesas
parametrizável por rubrica.
Controlo dos subsídios de refeição de todos os
colaboradores indicados por despesa, para além do
próprio.
Controlo da imputação dos subsídios de deslocação por
projeto e/ou centro de custo.
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Novas Funcionalidades

Processos

mais Simples

Multi-moeda
Registo simultâneo de uma terceira moeda
(ex. Denominação(EUR), Operação(USD) e da Transação,
despesa ou adiantamento(BRL)).
Registo de 2 câmbios, o oficial à data e o da transação,
por cada despesa.

Registo de despesas offline, com definições
parametrizáveis, para posterior integração.

Mais informação, melhor gestão
Visualização dos documentos anexados a cada
relatório no contexto workflow.
Regularização automática dos saldos pendentes nos
Adiantamentos.
Disponibilizados mais elementos na consulta dos
relatórios para as chefias.

Importação de extratos bancários e justificação
de movimentos com circuito de aprovação.

Simplificação de Processos
Duplicação de relatórios de despesas, reduzindo
ainda mais o tempo de registo de forma rápida e
completa.
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Novas Funcionalidades

Lançamento dos Documentos Contabilísticos de Adiantamentos,
Despesa e Regularização no ERP com todo o detalhe necessário.

+ Integração

Integração com ERPs
SAP©, BAAN©, Sysnovare RH Suite©,
entre outros.

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.

Despesas e Adiantamentos

Despesas e Adiantamentos

ERPs

SAP© / BAAN© / I2S© / outros

Informações dos Colaboradores

Informações dos Colaboradores,
Projectos e Câmbios

A Sysnovare Expenses é uma solução, disponível na Cloud ou On-Premises que aumenta a produtividade, reduzindo a carga de trabalho tanto para quem efetua despesas, como para quem as processa.
Esta solução permite simplificar e agilizar os processos de Gestão de Despesas, otimizando os
custos de operação, ajudando as organizações a tornarem os seus negócios mais competitivos.
Saiba como a Sysnovare Expenses o pode ajudar em www.sysnovare.pt/portal/sysnovare-expenses/

Sysnovare Innovative Solutions S.A.
Rua João das Regras 284 3º Sala 303 - 400 -291 Porto
Telf.: + 351 222 074 180 Email.: geral@sysnovare.pt
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