Zes signalen dat jouw declaratieproces aan
vernieuwing toe is
Een efficiënt en kostenbesparend declaratieproces is nodig om inzicht, controle en snelle terugbetaling te bevorderen. Bij veel organisaties is dit nog steeds niet goed geregeld.
In deze whitepaper lees je zes signalen waaraan je herkent dat jouw declaratieproces aan vernieuwing toe is.

1. Declaraties worden handmatig verwerkt
Medewerkers bewaren declaraties en sturen deze door naar
de financiële administratie. Het gevolg:
Geen inzicht in uitgaven van medewerkers
Declaraties raken kwijt
Hoge workload voor Finance
Te laat ingediende declaraties
Ontevreden medewerkers
Het online indienen van declaraties voorkomt handmatige
fouten en een tijdrovend proces.

Maak een foto van de bon met de
declaratieapp van SRXP en dien jouw
declaratie direct digitaal in.

2. Onvoldoende inzicht in uitgaven

Volgens marktonderzoeksbureau Aberdeen Group bestaat 10% van de totale uitgaven van bedrijven uit zakelijke declaraties. Toch hebben bedrijven hier weinig zicht op. Met een online declaratiesysteem weet je direct
hoeveel declaraties er zijn ingediend en welke onkosten er zijn gedeclareerd.

In SRXP zie je direct een overzicht van de
ingediende declaraties en daarmee de uitgaven van je medewerkers.
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3. Declaraties worden te laat ingediend

Een tijdrovend en niet gebruiksvriendelijk declaratieproces leidt ertoe dat medewerkers Finance aan het eind
van de maand overspoelen met declaraties. Met een digitaal declaratiesysteem wordt dit proces versneld en
worden de declaraties direct realtime verwerkt.

Marcel Peek, Payroll Manager bij hefexpert Mammoet, zocht naar een oplossing om
de administratieve taken voor medewerkers te beperken. Na de overweging om zelf
een declaratiemodule te bouwen besloot Mammoet om dit project uit te besteden aan
SRXP. Resultaat: binnen 14 dagen een gebruiksvriendelijk declaratiesysteem met SAP
integratie.

4. Medewerkers houden zich niet aan het declaratiebeleid

Een declaratiebeleid bepaalt o.a. het soort uitgaven en het maximale bedrag dat bepaalde functies mogen
declareren. In de praktijk is men vaak niet op de hoogte van de regels. Met een digitale declaratieoplossing
automatiseer je deze regels, zodat het beleid wordt opgevolgd. Voldoet een uitgave niet aan de regels? Dan
wordt deze gemarkeerd en automatisch afgewezen. Dit stimuleert de naleving van het declaratiebeleid en
voorkomt onnodige kosten.

5. Ontbrekende bonnen bij declaraties

Bonnen zijn van groot belang om declaraties te rechtvaardigen. Het ontbreken hiervan maakt iedere organisatie kwetsbaar voor declaratiefraude. Des te belangrijk om dit proces te stroomlijnen door declaraties digitaal in te laten dienen en te verwerken. Met een online declaratiesysteem worden creditcarduitgaven direct
gekoppeld met een bon. Zo hoeft Finance geen creditcardstatements meer af te letteren en raken er nooit
meer bonnen kwijt.

Met SRXP maak je een foto van je bonnetje die direct digitaal
in het declaratiesysteem wordt ingediend. Het kwijtraken of te
laat indienen van declaraties is nu vrijwel onmogelijk.
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6. Geen buitenlandse BTW-teruggave over zakelijke uitgaven

78% van de Nederlandse bedrijven vordert geen buitenlandse BTW terug. Dit komt omdat het een zeer ingewikkeld en tijdrovend proces is. Met een digitaal declaratiesysteem vorder je met één klik alle buitenlandse
BTW terug en bespaar je tot 20% per business trip.

Met SRXP heb je direct overzicht van jouw buitenlandse declaraties
en wordt jouw teruggaafpotentieel automatisch berekend en teruggevorderd.
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Conclusie
Het beheren van zakelijke declaraties kan een heel soepel en makkelijk proces zijn. SRXP biedt een online
oplossing die het declaratieproces automatiseert. Finance heeft meer tijd voor andere werkzaamheden en
declaranten en managers kunnen zich richten op hun kerntaken.
Meer weten over online declareren? Bezoek www.srxp.com en plan een demo.

Verlaag kosten

Bespaar tijd

Ultieme controle

Meer inzicht

Automatiseer buitenlandse BTW-teruggave
en bespaar tot 20% per
business trip.

Bespaar 75% van de
verwerkingstijd.

Krijg real-time data over
creditcarduitgaven.

Filter declaraties op basis van functiegroepen,
afdelingen en entiteiten.
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1098 XH Amsterdam,
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SRXP is marktleider in het digitaliseren van het declaratieproces en
minimaliseert de tijd en de kosten verbonden aan declareren.
Het declaratiesysteem van SRXP zorgt ervoor dat bedrijven geen
handmatig werk meer hebben aan declaraties. SRXP wordt binnen
14 dagen gekoppeld met elk financieel- en HR systeem. SRXP heeft
wereldwijd ruim 45.000 gebruikers, variërend van het MKB tot multinationals zoals Mammoet, Port of Rotterdam, Rituals en Scotch & Soda.
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