Overview

Unit4 Travel & Expenses
Organisaties die veel met veranderingen te maken hebben worden
continu geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen om hun
bedrijfsresultaten te verbeteren. Met Unit4 Travel & Expenses beschikt
u over een best-in-class declaratietool die naadloos aansluit op andere
Unit4 applicaties zoals Unit4 Financials, maar ook integreert met de
meeste gangbare ERP, salaris- en financiële systemen.
Dat voorkomt dubbel invoerwerk en vermindert de administratieve last. Medewerkers zijn minder tijd kwijt aan
het vastleggen van declaraties en reiskosten. Ook de
verwerking in uw administratie gaat efficiënter. Daarmee
heeft uw organisatie grip op het proces, de onkosten
onder controle, minder tijdverlies, een betrouwbare
cash flow en bent u bovendien volledig compliant.

• De koppelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat
deze kosten zonder handmatige verwerking op de
juiste grootboekrekening en kostenplaats terecht
komen en worden uitbetaald en/of gefactureerd.

Met deze makkelijk te gebruiken en flexibel in te richten
applicatie kunnen medewerkers hun onkosten direct
online indienen via computer, tablet en smartphone. Er
is geen training of kennis nodig van interne richtlijnen
en de huidige wet- en regelgeving, of kennis van de te
gebruiken kostenplaatsen of kostensoorten. Of onkosten nu eenvoudig of complex zijn, de applicatie helpt
de medewerker de declaratie direct goed te doen.

• Beschikbaar als cloud-gebaseerde software-as-aservice (SaaS) oplossing maar werkt net zo goed
on-premise binnen uw eigen infrastructuur.

Voordelen
• Van invoer tot uitbetaling, het proces verloopt sneller.
• Met de gratis app houden medewerkers eenvoudig
hun bonnen en onkosten bij.
• Gereden kilometers worden automatisch berekend
via de GPS en Google Maps integratie.
• Eén online dashboard waar de manager kan controleren, accorderen en verwerken.
• Direct inzicht in de status, bonnen en mogelijke
afwijkingen.
• Dankzij begrijpelijke categorieën en projecten worden kosten direct ordelijk geregistreerd.

• Processen, regelingen en richtlijnen zijn eenvoudig
zelf te beheren en aan te passen, zonder technische
kennis.

Eenvoudig te beheren
U kunt zelf een breed aanbod aan regelingen definiëren zodat in te dienen declaraties altijd aan de juiste
richtlijnen voldoen. Er zijn regelmatig wijzigingen in
wet- en regelgeving, vanuit de overheid of bedrijfsvoering. Als u voor de aanpassingen van uw software
afhankelijk bent van de IT-afdeling of externe consultants, is dit niet kosteneffectief en soms frustrerend.
Zeker als dit elke keer opnieuw moet gebeuren.
Unit4 Travel & Expenses is zo bedacht, dat het ook
nog na de implementatie uitermate flexibel en makkelijk aanpasbaar is. Hierdoor kunt u zelfstandig aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de veranderende eisen van uw organisatie en direct compliant te
zijn met alle wet- en regelgeving.
De applicatie kan eenvoudig ingericht worden volgens
organisatiespecifieke wensen. Onkosten worden ingevoerd op categorie, kostenplaats, project of andere
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dimensies. Het bevat een flexibele workflow voor
herinneringen, autorisaties en rapportage. Dit geeft uw
organisatie inzicht in en controle over alle onkosten.

Vereenvoudiging van administratief werk
Unit4 Travel & Expenses koppelt automatisch met
veelgebruikte ERP, salaris- en financiële systemen.
Declaraties hoeven nooit meer te worden overgetypt
en ingeboekt. Dankzij koppelingen komen declaraties
direct op de juiste grootboekrekening en kostenplaats
terecht en kan de administratie direct overgaan tot
uitbetaling. Dankzij handige hulpmiddelen wordt het
werk makkelijker en de efficiency verhoogd. Creditcard
transacties worden ingelezen en wisselkoersen worden
automatisch bijgewerkt. Onkosten worden eerder uitbetaald en er is betere controle op het proces.

Creditcard transacties
Creditcard transacties worden automatisch ingelezen
en deze kunt u vergelijken met uw (reis)data. Dit vereenvoudigt het proces. Als medewerkers gebruikmaken van de mogelijkheid om bonnen en reisafstanden
toe te voegen via de smartphone, dan is hun declaratie vrijwel voltooid tegen de tijd dat ze terugkeren.

Naadloze integratie
Unit4 Travel & Expenses integreert naadloos met andere producten zoals Unit4 Financials, maar biedt ook
koppelingen met de meeste gangbare ERP, salaris- en
financiële systemen. Informatie voor de journalisering,
projectfacturatie en uitbetaling wordt overgedragen aan
het ERP, financiële of salarissysteem. Stamgegevens
over medewerkers, gebruikers, kostenplaatsen en projecten kunnen worden gesynchroniseerd, zodat deze
gegevens maar op één plek onderhouden worden.

Altijd en overal beschikbaar
Met Unit4 Travel & Expenses kunt u onkosten
indienen en goedkeuren via diverse apparaten.
De volledige versie ondersteunt de meeste browsers op computer, Mac en tablets. Via een mobiele
HTML5 gebaseerde versie is de applicatie toegankelijk via smartphones als iPhone, Android, Windows Phone en BlackBerry.
De mobiele versie is geen app maar een naadloos
geïntegreerde interface met de hoofdapplicatie,
speciaal ontworpen met de door u gewenste functionaliteit die u nodig hebt om op de hoogte te zijn
terwijl u onderweg bent.
Unit4 Travel & Expenses kunt u uitbreiden met
Unit4 Time Management. Daarmee kunt u direct uw
urenverantwoording invoeren. Bent u afdelings- of
projectmanager? Met deze oplossing bent u in staat
onkosten en urenstaten te beoordelen en goed te
keuren zodat het factureringsproces meteen begint.
Unit4 Travel & Expenses integreert met de Unit4
Expenses App, deze berekent automatisch het
aantal gereden kilometers via GPS en Google
Maps integratie. Deze app is verkrijgbaar in de
AppStore of via Google Play.

Interesse?
Wilt u meer weten over Unit4 Travel & Expenses?
Bezoek onze website unit4expenses.com/nl of neem
contact met ons op via unit4expenses@unit4.com.

Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim
4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro.
Unit4 levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke
en publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken
met business software van Unit4.
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