Your global technology solutions platform

Global IT & Telecom Expense Management Solutions

Onze G-TEM services | Hoe kunnen wij u helpen?

Stelt u zich wel eens de volgende vragen?
• Weet u precies wat uw telecomprovider u factureert?
• Weet u hoe effectief u kunt sturen op uw telecom- en ITkosten?
• Weet u wat de mogelijkheden zijn voor optimalisatie binnen
uw organisatie?
• Weet u hoe u effectief kunt besparen op uw
telecommunicatie en IT?

• SPEND ANALYSE
• Auditing & Sourcing
• Korte termijn, middellange termijn en lange termijn
besparingen
• Optimalisatie
• MANAGED SERVICES
• Software as a Service [SaaS] oplossing
• Platform afgestemd op uw wensen
• Operationeel Support

G-TEM Solutions: bespaar op uw Telecom- en IT-kosten, optimaliseer uw contracten en wij helpen u effectief met
het managen van uw Telecom- en IT-omgeving.

SPEND ANALYSE
AUDITING EN SOURCING

VOORDELEN VOOR U EN UW BEDRIJF:

In de Auditing & Sourcing fase zorgen onze onafhankelijke consultants
voor een compleet overzicht van uw huidige telecomsituatie. Zij maken het
inzichtelijk, onderzoeken de mogelijkheden voor optimalisatie en assisteren
u bij het optimalisatieproces. Zij helpen en adviseren u graag bij de (her)
onderhandeling van uw huidige en nieuwe telecomcontracten.

• Totale inventarisatie van uw huidige
telecom en IT.
• Beoordeling van uw huidige contracten.
• Complete factuurcontrole wordt uitgevoerd waarbij we kijken of de facturen
kloppen met datgene wat er contractueel
met u is afgesproken.

BESPARINGEN

VOORDELEN VOOR U EN UW BEDRIJF:

We presenteren de korte, middellange en lange termijn besparingen voor
uw bedrijf.

P Factuurmanagement & processing
1. Elektronische verwerking van facturen.
2. Op ieder gewenst moment is het mogelijk om inzicht te krijgen in de status.
P Trendrapportages en analyses
1. Gebruikersrapportages
2. Trendrapportages
3. Managementrapportages
4. Regelmatige factuurcontroles
P Kostenallocatie
• Toewijzen van kosten aan de juiste
business unit, kostenplaats en
medewerkers.
P Behaviour dynamics / Analyses
• Maandelijkse analyses op basis van het
gedrag van uw gebruikers.

Korte termijn besparingen:
P De besparingen op korte termijn maken wij direct inzichtelijk voor u.
P Historische audit
• Kosten die u nooit had hoeven te betalen, vorderen wij voor u terug.
• Foutieve facturen.
P Abonnementen die niet gebruikt worden [0-gebruik nummers],
beëindigen wij voor u.
Middellange termijn besparingen:
P Maandelijks delen wij met u en uw eindgebruikers gedetailleerde
verbruiksrapportages.
P Het creëren van bewustzijn bij uw eindgebruikers, leidt tot effectievere
communicatie, wat op zijn beurt leidt tot besparingen voor de middellange termijn.
P Indien mogelijk zullen wij u assisteren bij het optimaliseren van uw huidige
contracten.

GLOBALTELECOMEXPENSEMANAGEMENTSOLUTIONS

U wilt uw Telecom-, IT-contracten en infrastructuur toch ook simpel beheren?
Ook wilt u inzicht krijgen in uw totale telecomkosten en het verbruik.
G-TEM Solutions helpt u en uw organisatie met het managen van uw interne
telecommunicatieprocessen met als doel zo kosteneffectief te werken.

Lange termijn besparingen:
P Onderhandelen van nieuwe contracten.
G-TEM Solutions levert u zeker besparingen op!
OPTIMALISATIE

VOORDELEN VOOR U EN UW BEDRIJF:

Onze consultants zijn onafhankelijk en werken niet op commissie basis!
U betaalt voor de diensten die zij voor u verzorgen. Deze onafhankelijke
positie maakt het voor ons mogelijk om objectief en alert te zijn. Daardoor
kunnen wij ook namens u onderhandelingen voeren. Wij assisteren u graag
bij:

• Wij assiteren u graag bij de omgang met
lastige onderhandelaars.
• Gezamenlijk zullen we de strategie bepalen en uw wensenlijst samenstellen.
• Voorbereiden en uitvoeren RFI & RFP
• Zorgdragen dat alle voorwaarden marktconform zijn en indien mogelijk zelfs beter.
• Zorgdragen dat Service Level Agreements
(SLA’s) - in het voordeel van uw organisatie - worden toegevoegd aan uw nieuwe
contract.

P Het optimaliseren van uw huidige contracten.
P Het heronderhandelen van uw huidige contracten.
P Het onderhandelen van uw nieuwe contracten.
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MANAGED SERVICES | G-TEM PLATFORM afgestemd op uw wensen
Communicatie Lifecycle Management blijft een uitdaging voor veel bedrijven. Er zijn tal van veranderende factoren – uitbreidingen, verhuizingen, storingen, opzeggingen – die effect hebben op uw contracten, providers, service level agreements,
facturen en kostenallocatie. Het komt neer op communicatie lifecycle management en de total cost of ownership (TCO).
TCO is een optelsom van het meest efficiënte gebruik (gedrag) en het scherpste tarief. Controle van uw facturen, afspraken,
voorwaarden en uitgebreide managementrapportages zijn belangrijke onderdelen van Telecom Expense Management.
Uw bedrijf kan G-TEM Solutions gebruiken om:
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Uw telecomuitgaven te optimaliseren
Zichtbaarheid te creëren over Telecom Expense Management
in uw hele organisatie
Uw contracten met leveranciers te beheren
Rapportages van service en bestellingen te maken
Business Intelligence en Analytics toe te passen
Uw facturen te valideren
Uw inventaris te onderhouden en updaten
Het management van uw mobiele toestellen zoals smartphones
en tablets te realiseren
Uw bedrijfsgegevens te beveiligen
Choose and Bring Your Own Devices toe te passen

Naast de bovenstaande zaken:
Wij zorgen voor de operationele ondersteuning en managen het platform voor u! Zodat uw IT / Telecom team zich kan concentreren op haar
core-business.

GLOBALTELECOMEXPENSEMANAGEMENTSOLUTIONS

Your global technology solutions platform

CONCRETE VOORDELEN VAN G-TEM Solutions
Wij nemen graag de telecomuitdagingen van u en uw IT / Telecom team
uit handen. Maar ook uw financiële collega’s en de medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor de inkoop van Telecom worden geholpen.
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Uitbreidingen, verhuizingen, storingen en opzeggingen
[Move Add, Change or Delete support = MAC-D support]
Een eerste- en tweedelijns meertalige supportdesk
Algemene support en follow up op storingen
Order placement and processing fulfilment
Ondersteuning bij problemen met uw mobiele toestellen

G-TEM Solutions
is een service van

G-TEM Solutions | Prijsstelling
Er zijn verschillende prijsmodellen beschikbaar.
Op basis van uw G-TEM wensen en selectie zal uw consultant
de prijs met u bespreken.
P Aantal abonnementen
P Gain share
P Vaste prijs

NEEM SNEL CONTACT OP!
www.ab-groep.nl

 KLIK
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