Reduce Expense Costs

Verlaag declaratiekosten en maak declareren eenvoudig
Medewerkers maken onkosten in binnen- en buitenland. Hotel- en verblijfskosten maar ook incidentele declaraties zoals relatiegeschenken
worden gedeclareerd. Stapels bonnen worden bewaard, geaccordeerd en
ingeboekt in de administratie.
Veel bonnen raken kwijt en worden te laat ingeleverd. Managers
controleren de onkosten en maken goedkeuringsfouten. Finance of HR
boekt de declaraties in de administratie en heeft niet genoeg controle op
uitgaven van medewerkers.
Het resultaat? Hoge kosten en een bewerkelijk proces.
SRXP verlaagt declaratiekosten en maakt declareren eenvoudig
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Reduce Expense Costs
Over SRXP

Medewerkers maken uitgaven en declareren deze. Dit laatse is voor
iedereen tijdrovend: Bonnen bewaren, goedkeuren en verwerken...
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SRXP maakt dit gemakkelijker met een gebruiksvriendelijke tool die
werkdruk gerelateerd aan het declaratieproces aanzienlijk verlaagd.

Teruggave buitenlande BTW
Teru

SRXP is de gevestigde marktleider op het gebied van declaratiesoftware in Nederland. Het bedrijf dat ontstaan is als
een onschuldig studieproject heeft zich ontwikkeld tot een
belangrijke speler in het Amsterdamse Ondernemerschapsecosysteem en in de Nederlandse Fintech scene.
In 2017 won SRXP twee prestigieuze prijzen: De Dutch
FinTech awards in de categorie ‘payments and transfers’ en
Het Oranjehandelsmissiefonds. Het Oranjehandelsmissiefonds wordt uitgereikt aan bedrijven met een internationale
ambities en een sterke Nederlandse fundering. De Dutch
FinTech awards worden uitgereikt aan innovatieve bedrijven
die de toekomst van de financiële wereld veranderen
doormiddel van technische ontwikkelingen.
Dat is exact wat SRXP doet: Het realiseren van significante
kosten- en tijdsbesparing door het ontwikkelen van een
digitale toepassingen die het declaratieproces digitaliseren doormiddel van een handige declaratie-app en online
portal.

Je hoeft nooit meer bonnen bijelkaar te zoeken, krijgt realtime inzicht en
finance krijgt meer controle over de cashflow van de organisatie.

Zo simpel is het. SRXP digitaliseert het gehele declaratieproces. Ideaal
voor analyses, maar bovenal: héél efficiënt.
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Bedrijven ervaren deze PROBLEMEN
1. Stijgende declaratiekosten
Zaken verlopen vaak internationaal. Organisaties
binnen alle branches ervaren druk om stijgende
kosten te verlagen. Declaraties, zijn het lastigst om
grip op te krijgen.

2. Gebrek aan inzicht
Grote betalingen worden goedgekeurd en verricht
door de finance. Declaraties daarentegen missen
controle en zicht van deze afdeling.

3. Handmatig werk
In tegenstelling tot andere processen blijft het declaratieproces vaak achter; resulterend in een grote
hoeveelheid, traag, handmatig werk.

SRXP LOST dit op
1. Buitenlandse btw teruggave
SRXP registreert alle declaraties conform internationale btw
wetgeving. Hierdoor maakt SRXP het mogelijk om het teruggaveproces te automatiseren.

2. Realtime inzicht
Door alle declaraties direct te registreren in de administratie krijg je meer on-time controle over uitgaven van
medewerkers.

3. Automatisering
SRXP verwerkt alle papieren declaraties in de online portaal.
Data van reguliere- en creditcarddeclaraties worden
automatisch verwerkt en afgeletterd in SRXP.
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EFFICIËNTIE in 3 stappen

Stap 1
De medewerker betaald en legt de
bon vast met de SRXP-app.

Stap 2

Stap 3

De manager keurt de declaratie
goed of af in de online portal.

Finance exporteert alle data met
één klik in de administratie.

Bewezen in het grootbedrijf
Binnen alle branches
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Onze RESULTATEN
75% tijdsbesparing
De bewezen workflow realiseert 75% tijdsbesparing per declaratieformulier.
Ongeacht de organisatiegrootte.

65% ROI binnen 4 maanden
Door lage kosten, snelle implementatie en excellente adoptie ervaren bedrijven
binnen 4 maanden een positieve ROI van 65%.

Tot 20% besparing per businesstrip

5532 1234 5678 9000

SRXP registreert btw conform nationale en internationale wetgeving. Hierdoor
is het mogelijk om met SRXP buitenlandse btw teruggave te automatiseren en
tot 20% per businesstrip te besparen.

93% adoptiegraad na Q1
Ongebruiksvriendelijkhe software zorgt voor langdurige adoptietrajecten.
De easy-to-use SRXP app en portal worden vrijwel direct opgenomen in de
werkwijze van declaranten.

Live in 2 weken
Plug and play. Ga direct van start.

5532 1234 5678 9000
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Waarom Dairy Farm SRXP KIEST
Hoofddoelen Dairy Farm
Minimaliseren van administratieve taken en
automatiseren van het declaratieproces.

Kickoff in 2017

Alle declaraties werden handmatig ingediend
en hardcopy bewaard. Dairy Farm had weinig
zicht op toegerekende uitgaven.

Meer dan 3.100 formulieren

Op jaarbasis verwerkte Dairy Farm meer dan
3.100 hardcopy formulieren zonder meetbaar,
gestructureerd proces.

Bedrijfsprofiel

Ivanna San

Dairy Farm is een van de grootste
Aziatische retailers met meer dan
665 locaties in Singapore.
De beursgenoteerde firma bevat
merken zoals Giant, Guardian en
7-Eleven.

Global Head of Accounting

940 users getraind

940 declaranten zijn getraind tijdens de eerste
kleinschalige SRXP roll-out.

Implementatie in 4 weken

Het SRXP implementatieteam focust op het in
kaart brengen en stroomlijnen van het huidige
proces. Dit wordt in SRXP geïntegreerd.

1.5 FTE bespaard

Volgens intern onderzoek heeft SRXP tijdens
de eerste test 1.5 FTE bespaard gemeten over
940 niet-frequente declaranten.
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Voor SRXP

Tijdens SRXP

738 declaranten schatten
een handmatig proces
gebruiksvriendelijker in.

Na 3 maanden claimt
96% dat SRXP het proces
verbeterd heeft.

Declaranten vinden het
lastig om declaraties
tijdens werktijd goed te
laten keuren.

Management kan
declaraties 24/7 in de
online portal goedkeuren.

Uiterste inleverdatum van
declaraties zijn lastig om
na te komen.

Declaraties worden
online en op tijd
ingediend.
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Functies waarmee je BESPAART
Automatisch creditcards afletteren
Zoek nooit meer bonnen en creditcardstatements bij
elkaar. Onze real-time creditcardintegratie verwerkt
uitgaven en matcht deze direct met de bijbehordende
bonnen. Zo wordt elke uitgave verantwoord.
SRXP integreert met alle banken en creditcardleveranciers zoals VISA, Amex en Mastercard.

Robotic Business Rules
Bepaal declaratieregels en automatiseer
accordering gebaseerd op: bedrag, categorie,
personen, functies en entiteiten.

Kilometer- & urendeclaraties

Gebruik de Google Maps integratie om
kilometers vast te leggen. Declareer ook uren
in SRXP en centralizeer alles in 1 platform.

Trips aanvragen

Vraag businesstrips aan. Hierdoor maak je het
mogelijk om vooraf budgetten goed of af te
keuren. Ideaal voor budgetplanning.

Flexible PDF module

Integreer SRXP met externe declaraties van
hotels, Uber en veel meer doormiddel van een
persoonlijke PDF forward email.

Rapportfilters

Rapporteer op basis van personeelsnummer,
functie, entiteiten, grootboeknummers,
kostenplaatsen en zelfgemaakte kenmerken.

Single Sign-On

Laat medewerkers via Single Sing-On inloggen
en maak declareren nog toegankelijker.
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GEÏNTEGREERDE oplossingen
Activeer de SRXP cloud

Btw teruggave

Verbind Speakap

De open API en CSV exports
maken het mogelijk voor grote
organisaties om te integreren met
alle finance- en HR-systemen.
Declaratiedata wordt gekoppeld
zonder concessies op het gebied
van dataveiligheid.

Internationaal btw terugvragen
op kleine uitgaven is tijdrovend
en complex. SRXP maakt dit
eenvoudig door buitenlandse btw
teruggave over onkostendeclaraties te automatiseren.

Wacht nooit meer op laat
ingeleverde declaraties. Met de
SRXP-Speakap combinatie maak
je het mogelijk om declaraties
te laten indienen, accorderen en
hierover te communiceren.

Aangesloten leveranciers
Een kleine selectie
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Implementatie voor SUCCES
Implementatie in 2 weken
Met onze 3-staps aanpak

1. Voorbereiding

2. Roll-out

3. LIVE

Activatieplan

Activatie

Besparing & controle

Implementatie

Evaluatie

Training
Customer Success Team
Toegewijde Service

Implementatie Experts
Gestroomlijnde software-implementaties
behoeft ervaren personeel. Het SRXP Customer
Successteam neemt de implementatie uit
handen. Training en implementatie van SRXP
kost jouw organisatie gemiddeld 8 werkuren.
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Reduce Expense Costs Today!
Questions?

SRXP

Amsterdam, NL

+31 (0)20 2611 711
hello@srxp.com

Wereldwijd Vertrouwd

Gebruikt door meer dan 40.000, waaronder:
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