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Chcete zautomatizovat požadavky na proplácení výdajů, 

zpracování pohybů z kreditních karet a mít nad těmito 

transakcemi plnou kontrolu? Řešení expense@work Vám je 

umožní zpracovat snadno a rychle. Navíc data zcela 

automaticky předá do příslušného finančního systému.   

Mnoho firem eviduje stovky požadavků svých zaměstnanců na 

úhradu cestovních výdajů, zálohy na drobná vydání a nákupy 

anebo požaduje zpracování výpisů ze služebních kreditních 

karet.  

Ruční zpracování těchto dat zatěžuje firmu dalšími náklady na 

vyhotovení, autorizaci, kontrolu, schválení a úpravu DPH. 

Nemluvě o nákladech na opakované zadávání stejných dat do 

více systémů (formulář, e-mail, účetní SW atd.), které jsou 

příliš vysoké a neefektivní. 

 

 

 

Pro koho je expense@work užitečný 

Toto řešení je určeno firmám, které zaměstnávají větší počet 

konzultantů, obchodníků, advokátů, poradců či techniků. Díky 

možnosti zadávat data odkudkoliv může být velkou výhodou 

pro zaměstnance, kteří často cestují, užívají firemní platební 

kartu nebo služební vůz. 

  

 

Automatizace procesu umožňuje Vašim zaměstnancům plně 

se soustředit na produktivní práci, namísto časově náročné 

administrativy. 

 

 

 

 

 

 
 

Co Vám expense@work nabízí: 

• zadávání požadavků na proplácení výdajů on-line kdykoliv 

a kdekoliv, 

• nástroj ke kontrole dodržování firemních procesů, a 

pravidel pro výdaje, 

• správu údajů o cestovném, výpočet náhrad a diet, 

• snadnou integraci s Vaším finančním systémem, 

• jednoduchý import dat z kreditních karet, 

• víceměnové operace a multijazyčné prostředí, 

• zajištění shody s lokálními právními a daňovými pravidly a 

předpisy, 

• nadstandardní reportingové a analytické nástroje. 

Jsou to Vaše peníze. Víte, kdo je utrácí? 

“Implementací expense@work jsme 

ušetřili jeden a půl dne práce jednoho 

člověka v době uzávěrky, které se daly 

využít efektivněji.” 

 

Pavel Říha 
Director of Finance 

Accor Hotels 
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Jak expense@work funguje 

Systém zamezuje zaměstnanci pořídit chybné transakce, 

protože aplikuje systém kontroly pravidel zadání při 

zpracování požadavku. Díky pravidlům, definovaným ve 

workflow, jsou požadavky ihned směřovány k autorizaci na 

příslušné osoby. 

Management může sledovat náklady rozdělené podle  

jednotlivých pracovníků, oddělení, projektů, klientů anebo 

jiných hledisek. Díky reportům lze provádět měsíční či roční 

srovnání a provádět rozsáhlé analýzy. 

 

 

 

Po schválení jsou požadavky exportovány přímo do  

navazujícího systému, bez nutnosti ručního zásahu anebo 

opakovaného zadávání stejných dat. 

Systém expense@work nabízí funkce pro zpracování dat ve 

více měnách a pro více účetních jednotek. Tuto výhodu ocení 

zejména větší firmy, jež mohou využívat jeden centrální 

systém pro všechny pobočky společně  bez ohledu na to, ve 

které zemi se daná pobočka nachází. 

Díky snadno lokalizovatelnému rozhraní je expense@work 

ideálním nástrojem pro firmy s vícejazyčným personálem. 

Jazykové rozhraní je možné lokalizovat na úrovni jednotlivého 

uživatele. 

Mobilní a flexibilní řešení 

Díky unikátní architektuře snadno přizpůsobíme  

expense@work na míru Vašim potřebám. Možnosti úprav 

 

nekončí nastavením workflow, vzhledu formulářů a druhu 

výstupního informačního systému. 

Systém je optimalizován pro použití na mobilních zařízeních, 

ať už se jedná o tablet, anebo smartphone.  

 

 

Jednoduchá integrace 

Hlavní devízou je fakt, že expense@work lze snadno propojit 

s dalšími systémy. Ať už používáte jakýkoliv účetní,  

ekonomický či HR systém, lze všechny transakce snadno 

převést a připravit k zaúčtování. 

  

 
O LLP Group 

LLP poskytuje konzultační a implementační služby 

středně velkým i globálním společnostem v rámci 

Evropy, v Severní Americe a Mexiku.  

LLP je resellerem řešení Infor SunSystems, Infor d/EPM, 

HxGN EAM, Microsoft Dynamics 365, Pivotal, 

expense@work, time@work a forms@work. 

Mezi naše klienty patří například společnosti Accor 

Hotels, Air BP, Colonnade Insurance, HBO, Howden ČKD, 

KPMG, Marriott Hotels, Menzies Aviation, MetLife, PwC, 

Wood & Company a mnoho dalších. 

 

 

 

 


