Workday Expenses
Eenvoudiger onkostenmanagement

Belangrijkste voordelen

Voor het behalen van specifieke bedrijfsdoelstellingen hangt voor hedendaagse

Gestroomlijnde verwerking van onkosten

organisaties veel af van onkostenmanagement. Reis- en representatiekosten

• Moderne, intuïtieve gebruikerservaring

nemen een groot deel van het bedrijfsbudget in beslag en bedrijven zijn altijd

• Mobiele onkostendeclaraties en

op zoek naar manieren om de onkostenverwerking te stroomlijnen. Gebruikers
willen een snelle en gebruiksvriendelijke oplossing om hun onkosten te
registreren en in te dienen, en accountingteams willen een lean backoffice,
dat voldoet aan wet- en regelgeving. Met dit in gedachten heeft Workday de

goedkeuringen
• Strengere controles op machtigingen en
bevriezingen
• Nauwkeurigere en snellere boekhouding en
terugbetalingen

optimale oplossing ontwikkeld voor de moderne onderneming waarin mensen

• Betere naleving van internationale vereisten

centraal staan.

• Snellere afwikkeling

Workday Expenses biedt organisaties een moderne, gebruikersvriendelijke
ervaring in combinatie met enterprise-class functionaliteit om uw organisatie
te helpen de uitgaven van werknemers vast te leggen, te bewaken en te

Eenvoudig te implementeren en te onderhouden
• Snelle en eenvoudige implementatie
via de cloud

controleren.

• Uniforme mobiele applicaties voor finance

Mobiliteit en gebruiksgemak voor het personeel

Krachtige rapporten en inzichten

Hoe eenvoudiger het voor werknemers is hun onkostendeclaraties in te dienen,

• Beter inzicht in gebudgetteerde

hoe lager de kosten, hoe nauwkeuriger de boekhouding en hoe sneller de
terugbetalingen. Workday biedt een eenvoudig te gebruiken toepassing die de

en HCM

versus werkelijke uitgaven
• Gedetailleerde rapporten met
de mogelijkheid om in te zoomen op

stijl heeft van een consumentenwebsite, die u in staat stelt onkosten vanaf elk

relevante bedrijfsdimensies

gewenst apparaat met internet in te dienen en goed te keuren, op elk gewenst

• Analyse van goedkeuringscycli

moment.

• Volledige transparantie bij audits

Uitgaven effectief bewaken en controleren
Ontdoe u van handmatige papieren processen en configureer in een
handomdraai workflows voor onkosten en goedkeuringen. U kunt ook
autorisaties of bevriezingen implementeren om uitgaven te plannen,
te beheren of te stoppen. Elke transactie die wordt vastgelegd is
transparant ten behoeve van audits en integrale analytics helpen
managers bij het goedkeuren van uitgaven en het nemen van
administratieve beslissingen.

Internationaal in de core
Verminder de complexiteit en de kosten door gebruik te maken
van een toepassing voor internationaal onkostenmanagement die
zowel internationale belastingregels als regionale vereisten voor
terugbetalingen kan afhandelen. Lokale gewoonten en regels, zoals
toeslagen, valuta's, dagvergoedingen en kilometervergoedingen, kunnen
worden ingepast dankzij de internationale inzetbaarheid van Workday.

Krachtige, realtime inzichten in en controle over organisatie-uitgaven.

Doelgericht inzicht
Inzicht vormt de sleutel tot de optimalisering van uw
uitgavenbeleid en onderhandelingen met leveranciers. Alle
goedgekeurde transacties worden onmiddellijk getoond
in rapporten, zodat u over een realtime inzicht in actuele
versus gebudgetteerde uitgaven beschikt. U kunt inzoomen
op relevante bedrijfsdimensies, zoals uitgavecategorie,
werknemer, klant, leverancier en regio. Vervolgens kunt u

Workday Expenses genereert waarde voor klanten
• Lagere kosten met een uniforme oplossing voor
Workday Financial Management en Workday HCM
• Automatisering van processen om verwerkingstijden te
verkorten
• Meer inzicht met toegang tot realtime data en analytics
• Betere controles en naleving van het beleid

onmiddellijk actie ondernemen.
• Hoge acceptatie met gebruikersvriendelijke

Geïntegreerd met Workday Human Capital Management
Workday Expenses is geïntegreerd met Workday Human
Capital Management (HCM), zodat u Workday Expenses
sneller en eenvoudiger kunt implementeren voor uw
personeel. Dankzij de integratie kunt u ook profiteren van alle
mogelijkheden van Workday, waaronder werknemersprofielen,

internetervaring

"Vroeger bevonden onkosten zich in
een ander systeem en moesten mensen
op een andere manier inloggen. Nu
bevindt alles zich bij elkaar in dezelfde

organisatiestructuren, bedrijfsprocessen en integrale

gebruikersinterface. Informatie over de

managementrapporten.

werknemershiërarchie en relaties met
managers voor goedkeuringen bevinden
zich allemaal in hetzelfde systeem. Alle
functies maken gebruik van dezelfde
workflow en er is geen aanvullende
training vereist."
– Avago Technologies

Gestroomlijnde gebruikerservaring
Selfservice

Met een intuïtieve, consumentvriendelijke gebruikerservaring kunnen uw werknemers, met
minimale training, hun onkosten eenvoudig, snel en nauwkeurig invoeren en uploaden
of declaratieoverzichten indienen of goedkeuren.

Klaar voor mobiel

Elke werknemer kan met zijn iOS-, Android- of ander web-enabled apparaat snel hun uitgaven
invoeren, wat leidt tot tijdigere en nauwkeurigere onkostendeclaraties.

Geïntegreerd

De onderliggende algemene core, het business process framework, de beveiligingsregels en de
personeelsgegevens in Workday bieden een consistente en centrale basis voor
al uw cruciale bedrijfsprocessen.

Workday Expenses
Gestroomlijnde onkostenprocessen

Rapportage en inzicht

• Intuïtieve web-based selfservice

• Meldingen voor goedkeuringen en uitzonderingen

• Configureerbare goedkeuringsprocessen

• Ingebouwde analytics tijdens goedkeuringen

• Automatisch creditcardtransacties laden

• Realtime geconsolideerd inzicht in uitgaven

• Configureerbare instructietekst

• Drill-down analyses per bedrijfsdimensie

• Terugbetaling via directe overboeking

• Bibliotheek met standaardrapporten en aangepaste

• Mogelijkheid tot het delegeren van het opstellen en
goedkeuren van onkostendeclaraties

Report Writer

• Dashboard voor onkostenmanagement

• Terugbetalingsrekeningen

• Velden berekenen voor belangrijke cijfers over uitgaven

• Templates voor hotelspecificaties

• Informatie exporteren voor wettelijk vereiste rapporten

• Snelle afwikkeling

Internationaal in de core
Uitgavenbeheersing en -management

• Ondersteuning voor meerdere talen

• Onkosten voor sollicitanten en tijdelijke medewerkers

• Ondersteuning voor meerdere valuta's

• Onkostendeclaraties namens externe commissieleden

• Wereldwijd consistent en auditable

• Geschiedenis van transactiegoedkeuringen en -audits

• Mogelijkheid tot het uploaden van lokale

• Controle op naleving van beleid

reiskostenvergoedingen en vergoedingspercentages

• Beheer van uitzonderingen

• Ondersteuning voor lokaal terugbetalingsbeleid

• Toestemming voor uitgaven

• Complexe dagvergoedingen

• Voorschotten in contant geld

• Internationale creditcardformaten

• Uitgaven bevriezen per organisatie

• Lokale kilometervergoedingen

• Beperkingen voor onkostenposten

• Transactiebelastingen standaardiseren

• Berekening van dagvergoeding

• Btw

• Bevoegdheden en inhoudingen
• Budgetcontrole en commitment accounting

Klaar voor mobiel

Geïntegreerd met Workday Financial Management
en Workday Human Capital Management
• Snelle implementatie en adoptie

• Koppel line items op onkostendeclaraties aan

• Eén login, één gebruikerservaring
• Eén startpagina voor HR en onkosten

reisboekingen

• Native apps voor iPad, iPhone en Android

• Direct inzicht in de boekhouding na goedkeuring

• Browsertoegang vanaf elk web-enabled apparaat
• Foto's van nota's invoeren en onkosten specificeren
• Onkostendeclaraties indienen en goedkeuren op
mobiel device of tablet

• Mogelijkheid om uitgavenrapporten te bekijken en te
analyseren
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