TelcoView
Telecom Expense Management: kostenbeheersing door inzicht
Verlaging van de telecomkosten staat bij veel
organisaties hoog op de wensenlijst. We leven in
economisch zware tijden, dus geld speelt wel
degelijk een rol. TelcoView, de complete en
efficiënte Telecom Expense Management-dienst
(TEM) van ReleaseTMS, geeft u inzicht en daarmee
controle. Zo kunt u veel tijd en geld besparen. Of u
nou 100 of 25.000 telefoons in beheer heeft.

S Stel uw eigen TEM-pakket

q Hoe werkt TelcoView?

samen

U verzorgt uw hele telecomadministratie eenvoudig

TelcoView is een modulaire dienst. Dat betekent dat

en efficiënt in TelcoView. De elektronische facturen

u uw eigen pakket kunt samenstellen, zodat u alleen

van uw telecom operator(s) worden automatisch in

betaalt voor de functionaliteiten die u daadwerkelijk

TelcoView geladen en gekoppeld aan uw

gebruikt. Denk aan dashboards, (multinationale)

telecomadministratie. In een handomdraai ziet u op

rapporten, factuurverwerking, doorbelasting van

uw dashboard welke acties openstaan en waar zich

kosten, trendanalyses, e-mails, split billing (zakelijk

opvallende situaties voordoen. Zodat u kunt

en privé), hardware- en abonnementenbeheer en

ingrijpen waar nodig. Bovendien heeft u direct het

medewerkerstoegang/ rollen.

complete overzicht van alle toestellen die uw bedrijf
in gebruik heeft en de abonnementen die daaraan

X De voordelen van TelcoView

gekoppeld zijn, verstuurt u factuurgegevens aan

I Uw kosten altijd onder controle

managers en medewerkers, draait u rapporten en

I Een einde aan onnodige kosten en aanzienlijke

trendanalyses uit, enzovoort.

kostenreducties binnen handbereik
I Verhoogd kostenbewustzijn bij u en uw

TelcoView is een online dienst, snel,
gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en u kunt
(verschillende) autorisaties toekennen aan
meerdere medewerkers.

medewerkers
I TelcoView ondersteunt elk gewenst
telecombeleid
I Eenvoudige implementatie en snel een blijvend
resultaat

i Resultaten
Met TelcoView is uw telecomadministratie altijd upto-date. Zo bent u altijd in control en kunt u
onnodige kosten voorkomen. Wat dat scheelt? Onze
klanten – in meer dan 20 landen – rapporteren 5080% minder beheer-werkzaamheden en
kostenreducties tot 40%.
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