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SCORE Consulting e Okticket estabelecem 
parceria para o mercado Português

A SCORE Consulting e a Okticket juntaram-se para oferecer uma solução eficaz para a gestão das despesas 
profissionais e de deslocação. 
Com esta parceria, a SCORE Consulting reforça a sua proposta de valor e competências, no domínio da 
eficiência e transformação digital no seio das Organizações
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O que é a OkTicket?

A Okticket é a solução digital/mobile que otimiza o

processo de Gestão de Despesas, facilitando a preparação

dos relatórios das despesas por parte dos colaboradores,

bem como a sua gestão e tratamento pelos

departamentos respetivos.

Desenvolvida nas mais recentes tecnologias, foi dada

especial relevância ao seu motor de OCR e à experiência

de utilização (UX), fatores chave para seleção e adopção

deste tipo de aplicações.



SEGURANÇA
Alertas automáticos para 
duplicação de despesas 

RASTREABILIDADE
Controlo de alterações e 
workflow de aprovação

SOLUÇÃO CLOUD
100% móvel e sem necessidade 
de infrastruturas 

USABILIDADE
Solução centrada na experiência 
do utilizador. Potente motor OCR

A solução digital

INTEGRAÇÃO
Mediante conectores, API ou 
ficheiros (csv´s) 

RGP
Em cumprimento com as normas 
Europeias de Regulamento de 
Protecção de Dados 

que optimiza o processo de gestão de despesas…



Captura da 
Imagem

Seleção do
tipo de 
despesa

Validação dos
dados capturados

via OCR

Anexação ao
Relatório 
Despesas

Fecho e submissão 
do

Relatório Despesas

Apenas são necessários 5 passos para registar uma despesa na OkTicket

1 2 3 4 5

Como Funciona?
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Personalização

WorkFLow MultiEtapa Configuração de Limites Integração
Toda a informação, numa 

plataforma integrada

Gere a informação de despesas de colaboradores em tempo real e com o fluxo de aprovação da empresa

Gestão de Utilizadores

Gestão em Tempo Real

Alertas 
Despesa/Ticket 

similar ou duplicado

Configuração de Limites

BackOficce



Our Common ServicesVantagens

Maior controlo sobre o cumprimento da política de despesas da empresa, numa plataforma digital e
integrada.

● Acelere seu processo de gestão de despesas
● Integre com seu ERP
●

● Dilua seu processo de validação / conferência de reembolsos de despesas ao longo do mês
● Maior flexibilidade para os controladores financeiros

● A melhor tecnologia de OCR disponível no mercado
● 100% móvel: controle suas despesas a qualquer hora, em qualquer lugar


