E-BOOK:
3 soluções de como a tecnologia
pode ajudar a sua empresa a reduzir
custos em telecomunicações.
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A Telefonia no
Mundo Corporativo
Os Desaﬁos de se Gerenciar o
TELECOM nas Empresas.
O mundo corporativo precisa cada vez
mais de conexão, mobilidade e tecnologia. A maioria das empresas, para não
dizer todas, precisam conectar funcionários, dispositivos e trafegar dados.
Para isso, em sua grande maioria, o uso
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Tecnologias que
irão te Ajudar
Tarifador

Ramais

PABX

Software de Tarifação

O tarifador telefônico é um equipamento/software simples, que recebe bilhetes da
central como insumo (PABX), coleta, armazena e processa os registros das ligações
telefônicas ﬁxas, por meio de CDR (Call Detail Record – Registro Detalhado da Chamada). Ou seja, a cada chamada realizada, o tarifador registra o ramal que efetuou
a ligação, o tronco utilizado, o número discado, o tempo de duração da chamada e,
o custo obtido.
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T.E.M.
Telecom Expense Management

Cadastro de Tarifas
das Operadoras

Centro de
Custos

T.E.M.
Negociação de Contrato
Inventário
Processamento de Fatura
Auditoria
Redução
de Custos

Coleta de
Dados

Alocação de Custos
Otimização

Administrativo
Financeiro

rios

tó
Rela

Costumam gerenciar as telecomunicações corporativas de maneira mais ampla.
Fornecem os relatórios de um sistema de tarifação, eles avaliam se os planos utilizados estão de acordo com as necessidades de consumo, auditam as faturas e
controla todo ciclo de custos e recursos de TELECOM, evitando cobranças indevidas ou multas por atraso de pagamento.
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MDM (Mobile Device Management)
É um conjunto de soluções para o gerenciamento de TELECOM, assim como a
solução T.E.M., porém essa permite que a empresa faça a gestão dos dispositivos
móveis de seus colaboradores, aumentando o controle das ligações e tráfego de
dados que não são ligados ao negócio, ajudando assim a redução de custos desnecessários.

Entendi, mas por onde
posso começar?
Levando em consideração três aspectos: investimento, tempo de implementação e
retorno sobre o investimento (ROI), acredita-se que o ciclo mais eﬁcaz para quem
quer começar a controlar os custos com telefonia, seja:

T.E.M

Redução
de $
TARIFADORES

MDM
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Tarifador:

MDM:

usado exclusivamente para rede de

complementar ao T.E.M., essa solução

telefones ﬁxos em empresas que pos-

fará toda gestão de controle da rede

suam muitos ramais. O software de tari-

móvel de sua empresa. Se de um lado o
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que
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está

dos

dispositivos
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cobrando o que realmente foi utilizado.

se torna mais difícil quando falamos em

Tudo isso com baixo nível de investi-

grandes quantidades de aparelhos e

mento, com fácil implementação e

pessoas. Com o MDM você terá total

rápido retorno do investimento.

controle de gastos com ligações e

T.E.M.:

dados nos telefones móveis usados

essa solução fará toda gestão da sua
empresa no âmbito da telecomunicação, com essa ferramenta você conse-

por seus colaboradores dentro e fora do
horário de trabalho, fazendo com que o
uso seja personiﬁcado e completamente administrável pela empresa.

guirá fazer todo o inventário e estoque
de aparelhos, terá relatórios de consumo da rede de telefonia ﬁxa, móvel e de
dados através de uma interface atrativa
e de fácil entendimento, ajudando
assim, sua corporação a ter uma visão
integrada de todo o parque de telefonia

E o que vai
mudar com
tudo isso???

ﬁxa, móvel e dados, contribuindo para
uma grande redução de custos.
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