mib:Travel

Produktový list
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Služebky bez papírování
Veškerá administrativa vašich
služebních cest.
Aplikace za vás vše spočítá a
předá k zaúčtování.
Spravujte cesty odkudkoliv,
také prostřednictvím mobilu.

Balíček mib:Travel je praktický pomocník pro všechny, kdo na služební cesty jezdí, nebo je svým
podřízeným schvalují. Aplikace vás zbaví nepříjemného a složitého papírování a umožní vám
vyřizovat agendu služebních cest třeba i z vašeho mobilu. Pokud máte ve vaší společnosti alespoň
základní personální administrativu v systému SAP, může mib:Travel zjednodušit život i vám.

S čím vším vám mib:Travel pomůže
Přehledná evidence tuzemských i zahraničních služebních cest.
Zadání žádanky na služební cestu pracovníkem a její schválení vedoucím.
Vyúčtování nákladů a jeho následné schválení vedoucím.
Evidence výdajů na služební cestě v různých měnách.
Výpočet cestovních náhrad dle platné legislativy.
Výpočet náhrad za používání soukromého vozidla.
Tisk formuláře služební cesty.





Jak mib:Travel funguje
Mib:Travel je aplikace vyvinutá v uživatelsky přívětivém prostředí SAP Fiori.
Před služební cestou ji stačí na počítači nebo mobilu spustit, vyplnit jednoduchou žádanku
zadáním základních údajů o cestě, odeslat žádanku ke schválení.
Vedoucí pak cestu schválí buď prostřednictvím aplikace Fiori, tedy například i ze svého mobilního telefonu,
nebo přímo v SAP.
Po návratu ze služební cesty v aplikaci služební cestu vyúčtujete: doplníte přesné časy (odjezd, příjezd,
překročení hranic) a výdaje, které na služební cestě vznikly.
Vyúčtování předáte vedoucímu, který je schválí. Tím dá pokyn specialistovi k zaúčtování služební cesty v rámci
systému SAP, a k následnému proplacení náhrad (přes mzdu pracovníkovi, nebo dodavatelům) a
k zaúčtování nákladů za služební cestu do modulu FI.

Výhody řešení:
Standardní funkcionalita SAP
Podpora mobilních zařízení - žádanky a schvalování
Integrace se SAP HR - přebírá údaje o pracovníkovi, jeho organizačním zařazení atd.
Integrace se SAP FI-CO - účtuje v rámci hlavní knihy, na různá nákladová střediska,
zakázky, SPP prvky. Přebírá kurzy ČNB pro náhrady v cizí měně atd.
Kompletní SAP reporting nad služebními cestami



Rychlost nasazení

Základní balíček od MIBCONu obsahuje:



Kompletní nastavení systému dle legislativy ČR
Základní sadu běžně používaných dokladů k vyúčtování
Schvalovací workflow na přímého nadřízeného
SAP Fiori aplikaci pro zadávání a schvalování žádanek a vyúčtování
Role oprávnění pro pracovníky, vedoucí a specialisty
Zaškolení specialisty včetně poskytnutí uživatelské příručky
Podporu při produktivním nasazení celé funkcionality

Předpoklady úspěšného nasazení:
Procesní předpoklady:
Personální administrativa v SAP (alespoň tzv. minikmen)
Organizační struktura v SAP
Mzdy v SAP v případě zúčtování přes mzdy
Účetnictví v SAP

Technické předpoklady:
SAP ERP 6.0 s EHP7, NETWEAVER 7.3 SP8
SAP Fiori 1.0 pro SAP ERP
Aktivované business funkce
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