Telecom Expense Management - Cloud løsning
Telekommunikation Expense Management handler om at opnå besparelser, kontrol og
indsigt i alle kommunikations udgifter og aktiver ved hjælp af automatiserede værktøjer
og forretningsgange

Telecom Expense Management sparer penge for dig
Visibility: Vores løsning fungerer som dit centrale lager for alle tele aktiver, fakturaer, ordrer og
rapporter, hvilket giver dig fuld synlighed ind i din Telecom livscyklus.
Configurability: Vi kan tilpasse ethvert behov og konfigurere programmet specifikt til dit miljø,
infrastruktur, hierarki, terminologi mv.
Seamless Integration: Let at bruge, Vores løsning eliminerer behovet for at bruge flere programmer til
at styre din Telecom livscyklus ved at integrere med din A / P, GL og HR-systemer. I vores løsning kan du
udstede tvister til sælgere, arbejde ordrer på nye tjeneste, og endda tildele opgaver.
Flexibility: Uanset om du vælger en Kunde-Hosted eller en SaaS implementering, en selvforvaltende
løsning, en forvaltnings løsning, eller en komplet outsourcing løsning, er den afstemt med dine krav.
Technology: Vores brug af teknologi, som øger effektivitet, reducerer cyklustiden og reducere
menneskelig indgriben, er second to none.
Transparency: Du kan spore alle aktiviteter som udføres på dine vegne med vores løsning og derved
skabe gennemsigtighed.
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Tag kontrol over dine Telecom Udgifter,
fakturaer, landminer af ekstra gebyrer og skjulte
gebyrer. Med vores software er det slut med at
blive fejlfaktureret, slut med ”døde”
abonnementer samt slut med at teleselskaberne
dikterer hvad der er ret og vrang.
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