Benner Gestão de Viagens e Despesas

Fiesc

Federação das Indústrias de Santa Catarina
Fundada há 63 anos, a FIESC é integrada também pelo Serviço Social da Indústria (SESI), pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e pelo Centro das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (CIESC). Atuando com sinergia, as entidades da FIESC estão voltadas à promoção de um ambiente
favorável aos negócios, à qualidade de vida e educação do trabalhador e ao estímulo à inovação.
| SOLUÇÃO
Benner eBusiness Travel and Expenses - Solução completa de gestão de viagens corporativas (OBT – OnLine
Booking Tool) e despesas de viagens. 100% on-line, atende às diferentes políticas de viagens, onde aprovações,
controle do relacionamento com agências e emissão de passagens são customizadas. Também conta com processo
simplificado de prestação de contas de despesas de viagem com alto nível de detalhamento e transparência. Além
disso, permite realizar a conciliação segura de faturas por meio da análise das informações dos fornecedores
disponibilizadas
ponibilizadas no sistema. Durante todo processo, é possível apurar tudo o que está sendo cobrado e devido,
como por exemplo a apuração de fee das agências. Contempla ainda a geração do documento financeiro.
| PROJETO
Com grande volume de viagens, principalmente dentro do estado de Santa Catarina, a FIESC precisava ter melhor
controle para garantir economia em todo o processo. As soluções Self Booking e Prestação de Contas foram
implantadas ao mesmo tempo, contemplando o complexo cálculo de diárias. Uma grande característica deste
projeto é a integração com a solução de ERP Benner, já utilizada pela FIESC. Isso resultou em total agilidade nos
processos de pré e pós viagem.
| BENNER
A Benner, pioneira no mercado de software de gestão empresarial no Brasil, destaca-se pelo atendimento personalizado aos clientes e pela oferta de soluções inovadoras de gestão empresarial, que proporcionam resultados
efetivos aos negócios nas verticais de Saúde Hospitalar e Suplementar, Logística, Governança Jurídica e Contratos, Gestão de Viagens Corporativas, Governo, além de ERP, RH, BI, ofertas nos modelos BPO, Cloud Computing,
EaaS e SaaS.
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