
DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJ

Medewerker Data Synchronisate van SAP SuccessFactors  
naar SAP Concur Expense, Request en Travel, met in het bijzonder:

Verbeterde opvolging van medewerker accounts.
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SUCCESSFACTORS NAAR CONCUR INTEGRATIE IS DE BESTE 
MANIER VOOR:

• Dagelijkse synchronisatie: beheer van medewerkersgegevens
voor SAP Concur Expense, Request en Travel modules.

• Onboarding en off-boarding processen (indien gewenst met 
een uitgestelde beëindiging in Concur).

• Medewerkerwijzigingen op effectieve data (delta mode).
• Mappen van Employee Groups, Org units, Ledger, Travel Rule

Class, Reimbursement Currency.

• Automatische aanmaak van de gebruiker in SAP Concur
• Data change management met een Delta modus
• Beëindiging van de gebruiker.

Snellere integratie  dankzij de voorgeconfigureerde 
aanpak en oplossingen.

• Employee ID keuze: User ID, Employee ID of Person ID.

ARAGO Consulting ontwikkelde een 
volledige integratie om het beheer van 
medewerkersgegevens tussen SAP 
Concur en SAP SuccessFactors te 
vereenvoudigen:

Beveiligen van de informatie over de 
medewerker en een uitgebreid overzicht 
genereren van reizen en bijhorende onkosten

Faciliteren en beveiligen van het beheer van 
onkostenrapporten

Verbeteren van de medewerkersbeleving

Optimaliseren van het rendement van uw 
oplossingen

Integratie medewerkersgegevens
SAP SuccessFactors naar SAP Concur

ARAGO Consulting - een wereldwijde SAP Gold Partner sinds 2010 - is integrator en reseller van SAP® SuccessFactors® 
en SAP® Concur®. Met succes ondersteunt ARAGO Consulting bedrijven in de digitale transformatie van hun HR- en 
operationele processen en hun overgang naar de cloud; innovatieve cloud oplossingen hebben geleid tot verschillende 
SAP awards.  SAP Concur CCP/CIP certificaties stellen ARAGO Consulting in staat bedrijven te helpen met de 
verandering en de implementatie van de nieuwste SAP Concur oplossingen.

Contacteer ons: www.aragoconsulting.com | contact.be@aragoconsulting.com

Zorg voor correcte en 
up-to-date gegevens in 
uw SAP oplossingen.
Als SAP SuccessFactors Employee Central klant kunt u 
voordeel halen uit SAP's Cloud Platform Integratie om 
gegevens te synchroniseren tussen SAP SuccessFactors 
en SAP Concur.




