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Meer tijd en meer inzicht voor itelligence:
eenvoudig declareren met SAP Concur
Een manager kan nu altijd en overal met een paar klikken
declaraties van consultants goedkeuren. Dat scheelt enorm
veel tijd.
Jos Kosters, financial controller, itelligence
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Kees: “Wanneer je je bon scant, herkent
de app direct op welke post de declaratie
geboekt mag worden. Het enige wat je zelf
hoeft te doen, is dat bedrag en de post controleren.
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