expense@work - Tartsa kézben pénzügyeit!
Szeretne a költségűrlapok és bankkártya kimutatások
kezelésének automatizálásával időt és pénzt megtakarítani
vállalatánál?

•

Útnyilvántartás vezetése és a megfelelő kilométerdíjak és
visszatérítési összegek kiszámítása

•

Hatékony integráció pénzügyi rendszerével

Az expense@work használatával költségbeviteleit és
bankkártyás tranzakcióit Interneten keresztül is elvégezheti,
intelligens jóváhagyási folyamatirányítást vezethet be és
tranzakcióinak adatai automatikusan, további adatbevitel
nélkül kerülhetnek be a pénzügyi rendszerébe.

•

Hatékony integráció bankkártya kibocsátójával

•

Több pénznem és több nyelv kezelése

•

Intelligens
jóváhagyási
segítségével

A legtöbb cégnek havonta több száz vagy akár több ezer
munkavállalói költséget is fel kell tudni dolgoznia, beleértve a
készpénzigénylési megbízásokat, házi kasszás kiadásokat vagy
bankkártya bizonylatokat.

•

Alkalmazkodás a jogszabályi előírásokhoz

•

Átfogó jelentéskészítés és ráfordítás elemzés

Ezeknek a műveleteknek az elvégzése, jóváhagyása,
átellenőrzése, ÁFA egyeztetése és adott esetben újbóli
bevitele egy pénzügyi rendszerbe magas költségvonzattal jár.

folyamatirányítás

e-mail

Kinek ajánljuk az expense@work rendszert?
Egyszerű, a legtávolabbi helyekről is megoldható
hozzáférhetőségének köszönhetően az expense@work
különösen ajánlott olyan cégeknek, ahol sok munkavállaló van
gyakran úton és rendszeresen használnak vállalati bankkártyát
vagy cégautót.
A teljes folyamat automatizálásának köszönhetően
alkalmazottai az időigényes adminisztráció helyett a lényegi
munkára koncentrálhatnak.
Az expense@work olyan vállalatok számára is jó megoldás,
amelyek a kiadások ellenőrzésére és megtérítésére pontosan
meghatározott belső folyamatokkal dolgoznak.

Az expense@work működése
Folyamatirányítási szabályok használatával a költségek
automatikusan nyomon követhetővé válnak a jóváhagyásra
jogosult vezetők számára, sőt, a rendszer az adatbeviteli hibák
kiszűrésére is számos ellenőrzési lehetőséget és irányelvet
kínál.

Az expense@work előnyei
•

Egyszerű költségbevitel bárhol és bármikor, külön szoftver
telepítése nélkül, egy webes felületen keresztül

•

Vállalati irányelvek és költségpolitikák alkalmazása

BULGARIA

CZECH REPUBLIC

HUNGARY

LUXEMBOURG

A vezetők elemezhetik az adatokat egyes munkavállalók,
részlegek, projektek és ügyfelek szintjén vagy bármilyen más
bontásban is. A jelentések az év elejétől az adott napig vagy
havi összehasonlításban, több elemzési szintre is
alkalmazhatóak.
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www.llpgroup.com

A munkatársak e-mailben értesülhetnek kérelmeik
elbírálásáról, így mindig tisztában lehetnek azzal, hogy mikorra
várhatják a kifizetést.
Jóváhagyást követően a költségűrlapok tartalmát, bármiféle
külön beavatkozás vagy adatbevitel nélkül, közvetlenül
továbbíthatja pénzügyi rendszerébe.
Az
expense@work
multinacionális
környezetre
is
alkalmazható, így a legnagyobb szervezetek is egyetlen
központi rendszerből biztosíthatják a megoldás előnyeit
leányvállalataik számára.

Könnyű illeszthetőség
Külön jó hír, hogy az expense@work gyakorlatilag bármilyen
számviteli, pénzügyi vagy HR rendszerhez könnyedén
illeszthető. Bármilyen további emberi beavatkozás nélkül
hajthatunk végre minden tranzakciót.

“...Ezeknek a műveleteknek az
elvégzése, jóváhagyása, átellenőrzése,
ÁFA egyeztetése és adott esetben
újbóli bevitele egy pénzügyi rendszerbe
magas költségvonzattal jár.”

Az LLP-ről
Az LLP Group üzleti tanácsadási és szoftver
szolgáltatásokat nyújt helyi és nemzetközi cégek
számára
Európában,
Észak-Amerikában
és
Mexikóban. Az LLP tanácsadói és projekt
menedzsment szakértelmét nemzetközi szoftver
termékekkel ötvözve, megfizethető és reális
megoldásokat kínál ügyfeleinek.

Mobil és rugalmas megoldás
A rendszer egyedi felépítésének köszönhetően, az
expense@work
rendszert
könnyedén
igényeinkhez
igazíthatjuk. A beállítási lehetőségek között a munkafolyamat
meghatározásán túl, készíthetünk például sablonterveket vagy
belállíthatjuk, hogy hogyan szeretnénk integrálni a számívitel
szoftverrel.
A rendszert mobil eszközökre fejlesztettük, így az könnyen
kezelhető okostelefonról, táblagépről vagy bármilyen webes
kapcsolattal rendelkező eszközről.
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A Csoport elsősorban a vállalati működés, a
pénzügyek, az elemzések, az ügyfélkapcsolatok és a
jelentéskészítés igényeinek kielégítésére koncentrál
helyi, regionális és nemzetközi viszonylatban is.
Az LLP a systems@work, az Infor SunSystems, az Infor
d/EPM, a HxGN EAM, a Microsoft Dynamics 365, és a
Pivotal CRM üzleti informatikai rendszerek kiemelt
értékesítő és bevezető partnere az európai régióban.
További információ: www.llpgroup.com
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