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SES declareert en reist zakelijk 
eenvoudiger dankzij de ultimate user 
experience van Concur Travel & Expense 
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Quick Facts

OVER SES 
SES is ’s werelds meest toonaangevende satellietoperator en biedt betrouwbare en veilige 
communicatieoplossingen. SES verbindt broadcast-, telecom-, zakelijke en overheidsklanten 
met een miljardenpubliek wereldwijd. Dat doet SES met behulp van ruim zeventig satellieten 
en meer dan 2.300 medewerkers. De satellietoperator bestaat uit twee businessunits: 
SES Video en SES Networks. 

Bedrijfsnaam 
SES

Oplossing 
Concur® Travel & Expense 

Branche
Satelliettechnologie

Hoofdkantoor
Luxemburg 

Waarom SAP Concur?
• Betrouwbare integratie met SAP  
•  Positieve eerdere ervaringen 
• Intuïtieve userinterface
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‘Ultimate user experience’ maakt 
SES-medewerkers uitermate tevreden 

Van een salesgesprek in Zweden tot de 
installatie van hardware in Ghana. De 
ruim 2.300 medewerkers van satelliet-
operator SES komen overal ter wereld. 
Dankzij Concur Travel & Expense heeft 
SES sinds oktober 2018 een omgeving 
waarin medewerkers uitgaven declareren 
en reizen boeken op een ultiem gebruiks-
vriendelijke manier.

SES bereikt via hun satellieten miljarden huis-
houdens in elk deel van de wereld. Om dat voor 
elkaar te krijgen, werken medewerkers dan ook 
op elke mogelijke plek op aarde. “Meer dan de 
helft van onze medewerkers reist regelmatig”, 
vertelt Jonathan Frydman, VP ERP Delivery bij 
SES. “Onze klanten zitten letterlijk over de hele 
wereld.” 

OP EIGEN HOUTJE EEN VLUCHT OF HOTEL
Voorheen was het voor SES een lastige opgave 
om zicht en controle op de zakelijke reizen en 
 uitgaven van hun medewerkers te krijgen. “We 

maakten bijvoorbeeld nooit gebruik van de beste 
reisdeals”, vervolgt Jonathan. “Medewerkers 
zochten op eigen houtje een vlucht en hotel uit 
via Booking.com of Expedia. Daardoor wisten we 
ook niet waar onze medewerkers zich bevonden. 
En daarmee voldeden we niet aan onze duty of 
care. Tegelijkertijd was het declareren van uit-
gaven een omslachtig proces, waarbij het erg 
lang duurde voordat medewerkers hun onkosten 
kregen vergoed.”

SOLIDE INTEGRATIE MET SAP
In januari 2018 stapte SES wereldwijd over op 
SAP. Dat was het uitgelezen moment om ook 
het proces rondom declareren en zakelijk reizen 
aan te pakken. Jonathan: “Voor iedereen was 
duidelijk dat het anders moest. We wilden 
onze medewerkers met nieuwe tools dezelfde 
gebruikerservaring bieden als de applicaties die 
ze gebruiken in hun privéleven.” Al snel kwam 
SES bij SAP Concur uit. “We hadden in de 
 Verenigde Staten al een beetje ervaring met  
SAP Concur. Dat  beviel ons heel goed, want  

“ We hadden in de Verenigde Staten al een beetje ervaring met 
SAP Concur. Dat beviel ons heel goed, want SAP Concur biedt 
een zeer intuïtieve user interface.” 
Jonathan Frydman, VP ERP Delivery bij SES
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SAP Concur biedt een zeer intuïtieve user interface. 
 Natuurlijk hebben we  ge keken naar oplossingen van 
 andere partijen, maar  uit eindelijk gaf de solide integratie 
van SAP Concur met SAP echt de doorslag.” 

VERANDERMANAGEMENT VROEG DE 
MEESTE AANDACHT
De implementatie van Concur Travel & Expense moest in 
zes maanden afgerond zijn. “Dat was zeer ambitieus, dus 
mijn team moest tot het uiterste gaan. Er waren wel wat 
technische hobbels, maar daar waren gelukkig snelle 
 oplossingen voor. De samenwerking met SAP Concur 
verliep vrij soepel, want de mensen van SAP Concur 
 waren gestructureerd en bekwaam. Wat beter kon, was 
het project management vanuit SAP Concur. Dat hadden 
we graag intensiever ervaren, zodat wij het project meer 
uit handen konden geven. Maar de gehele implementatie 
was uit eindelijk on time én on budget.” 
De implementatie zelf was dus geen grote uitdaging. 
Die zat ergens anders. Jonathan: “Het veranderen van 
de mentaliteit en de manier van werken van onze 
medewerkers vroeg flinke inspanning. We waren een 
 organisatie zonder duidelijke sturing en controle op het 
gebied van uitgaven en zakelijk reizen. Om dan over te 
schakelen naar een gestructureerd template waaraan 
 iedereen zich moet houden, was een verandering die 
wel wat management vroeg. Het hielp enorm dat we de 

“  De samenwerking met SAP Concur  
verliep vrij soepel, want de mensen van 
SAP Concur waren gestructureerd en 
bekwaam.”
Jonathan Frydman, VP ERP Delivery bij SES
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implementatie hadden opgedeeld in fases. 
Daardoor hadden we na iedere livegang vol-
doende tijd om onze mensen te trainen. Op die 
manier merkten ze al snel dat de oplossingen van 
SAP Concur hun werk echt eenvoudiger maken.” 

USER SATISFACTION IS SKY HIGH
En wat merkt SES nu concreet van de oplos-
singen van SAP Concur? “De time to collect is 
 drastisch veranderd”, legt Jonathan uit. 
“Voorheen duurde het zes tot acht weken voor-
dat medewerkers hun onkosten kregen vergoed. 
Nu staat het geld na zes dagen alweer op hun 
 rekening. We meten de user satisfaction onder 
onze medewerkers en die scoort nu vele malen 
hoger dan eerst. Mensen waren ontevreden, 
 omdat ze moesten werken met achterhaalde en 
omslachtige tools. Dat is nu echt anders dankzij 
de ultimate user experience van de oplossingen 
van SAP Concur. Ze zijn vooral erg te spreken 
over de mobiele app waarmee je bijvoorbeeld 
slechts een foto hoeft te maken van een bonnetje. 
Dat wordt dan automatisch een declaratie. Dat 
vinden ze fijn, omdat de app net zo makkelijk te 
gebruiken is als apps die ze privé gebruiken.”

DEGELIJKE BASIS UITBOUWEN
De toekomst staat in teken van uitbreiden. 
Jonathan: “De core producten van SAP Concur 
zijn nu geïmplementeerd, dus we willen met an-
dere oplossingen ook zo snel mogelijk live, zoals 
Concur Locate en Concur Intelligence. Daarnaast 
willen we meer partners aanhaken in ons travel-
systeem, zoals Booking.com en Uber. Zo kunnen 
we gerichte prijsafspraken maken en krijgen we 
meer controle over welke reizen en hotels onze 
medewerkers boeken. Daarnaast onderzoeken 
we nu de mogelijkheden rondom gamification, 
om op die manier het declaratiegedrag van onze 
medewerkers op een positieve manier nóg meer 
te sturen. Kortom, genoeg plannen om de dege-
lijke SAP Concur-basis die we nu hebben, verder 
uit te bouwen.”

“ Voorheen duurde het zes tot acht weken voordat  
medewerkers hun onkosten kregen vergoed. Nu  
staat het geld na zes dagen alweer op hun rekening.
Jonathan Frydman, VP ERP Delivery bij SES



Find out more at www.concur.nl
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Dissemination and duplication of this publication or parts thereof is not permitted 
without the express, written consent of SAP SE or an SAP affiliate company, re-
gardless of the purpose or form of such dissemination or duplication.
Information contained within this publication may be changed without prior noti-
ce. The software products offered by SAP SE or its sales companies may also 
contain software elements from other software producers. Products may differ 
depending on the region.

These documents are made available by SAP SE or an SAP affiliate company 
and are solely intended for information purposes. SAP SE and its affiliate compa-
nies assume no liability or guarantee for the accuracy and completeness of this 
publication. SAP SE or an SAP affiliate company can only provide a guarantee 
for products and services if this is expressly stipulated in the agreement regar-
ding the products and services in question. No information contained here 
should be interpreted as an additional guarantee.
In particular, SAP SE and its affiliate companies are in no way under any obligati-
on to follow the business processes presented in this publication or an associa-
ted presentation, or to develop or publish functions portrayed here.

This publication and any associated presentations, the strategy and any future 
developments, products and/or platforms for SAP SE and its affiliate companies 
can be changed by SAP SE or its affiliate companies at any time, without prior 
notice and without providing reasons.
The information contained in this publication does not constitute a commitment, 
promise or legal obligation to deliver materials, codes or functions. All prospec-
tive statements are subject to different risks and uncertainties, which can cause 
the actual events to differ from expectations. The reader is advised not to place 
excessive trust in these prospective statements and not to rely on them when 
deciding whether to make a purchase.

SAP and other SAP products and services mentioned in this document as 
well as all associated logos are brands or registered trademarks of SAP SE 
(or an SAP affiliate company) in Germany and various other countries around 
the globe. All other names of products and services are trademarks of the 
relevant companies.
Additional information about the brand and comments can be found on the 
following webpage: https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html
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