
Hva er SAP Concur
Prosessen fra reise/utgift til godkjent og klar for SAP Lønn/finans
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Halvard Løchen

Leder 
forretningsutvikling 

▪ Mer enn 13 år erfaring fra arbeid med SAP reise og 
utgiftsrefusjon systemer

▪ Erfaring med implementering av både SAP reise og 
SAP Concur

▪ Sertifisert som SAP Concur Customer Implementation
Partner (CIP)

▪ Personlighetstrekk:

▪ Glad i detaljer 
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Om Sariba
-ledere  og medarbeidere som får til mer

Sariba AS er et HXM konsulenthus som lever av å 
gjøre hverdagen bedre og enklere for alle som 
jobber innen HR



Mål 
og medarbeider-

samtale

Tid og fraværKompensasjon Læring, utvikling 
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Digitalt 
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engasjement

Sariba People Centric – start hvor du vil



Agenda

• Gjennomgang av 
hvordan reiseprosessen 
fra registrering via 
godkjenning til 
sluttbehandling, skjer i 
SAP Concur. 

• Q&A
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SAP Concur

TravelExpense

InvoiceNetwork



Network
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Management
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Logoer viser noen eksempler for å se hele nettverket følg link  https://www.concur.com/en-us/app-center

https://www.concur.com/en-us/app-center


Prosess

Registrere

Godkjenne

Ansatt

Leder

Behandler

Kontrollere 
(Økonomi/Lønn)

Klart for 
videre 
behandling i 
Lønn/Finans
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Personas

Sjef
Lionel

Godkjenner reiser og 
utgiftsrefusjon og er 
ansvarlig for at 
ansatte følger 
selskapets reise- og 
utgifts refusjonsregler

Ansatt
Halvard

Registrer reiser- og 
utgiftsrefusjoner

Behandler
Nina 

Kontrollere at alle 
poster som er ført er i 
henhold til gjeldene 
myndighetskrav og at 
selskapets reise- og 
utgifts refusjonsregler 
følges



Prosess steg

Har vært på 
reise og skal 
registrere reisen

Har også kjøpt 
en ny skriver og 
må registrere 
utgiftsrefusjon

Vil godkjenne 
utgifts 
rapporter med 
støtte fra 
systemet

Halvard

Lionel

Nina

Kontrollere at alle 
poster som er ført er i 
henhold til gjeldene 
myndighetskrav og at 
selskapets reise- og 
utgifts refusjonsregler 
følges

Klart for 
videre 
behandling i 
Lønn/Finans
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Hva har blitt vist

• Registering av diett

• Nødvendig 
informasjon registret

• Bruk av mobilt 
grensesnitt



Prosess steg

Har vært på 
reise og skal 
registrere reisen

Har også kjøpt 
en ny skriver og 
må registrere 
utgiftsrefusjon

Vil godkjenne 
utgifts 
rapporter med 
støtte fra 
systemet

Halvard

Lionel

Nina

Kontrollere at alle 
poster som er ført er i 
henhold til gjeldene 
myndighetskrav og at 
selskapets reise- og 
utgifts refusjonsregler 
følges

Klart for 
videre 
behandling i 
Lønn/Finans
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Hva har blitt vist

• Mobil grensesnitt for godkjenner
• Effektiv godkjenning

• Uavhengig av lokasjon 

• Systemstøtte for samsvar (compliance)



Prosess steg

Har vært på 
reise og skal 
registrere reisen

Har også kjøpt 
en ny skriver og 
må registrere 
utgiftsrefusjon

Vil godkjenne 
utgifts 
rapporter med 
støtte fra 
systemet

Halvard

Lionel

Nina

Kontrollere at alle 
poster som er ført er i 
henhold til gjeldene 
myndighetskrav og at 
selskapets reise- og 
utgifts refusjonsregler 
følges

Klart for 
videre 
behandling i 
Lønn/Finans
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Hva har blitt vist

• Demo av nettleser 
grensesnitt

• Mer detaljert 
perspektiv som 
behandler

• Enkelthet i behandling 
av utgiftsrefusjon



Er du klar for 

overgangen til 

SAP Concur? 

Ta vår test og sjekk ut 

vår sparekalkulator!

scann QR-koden 

for å komme i gang



Spørsmål?
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Halvard Løchen
halvard.lochen@sariba.com
+47 402 21 577
www.linkedin.com/in/halvardløchen

mailto:halvard.lochen@sariba.com
http://www.linkedin.com/in/halvardløchen

