
 Sendo parte da solução do TEM+ (Telecom Expenses Management), o Sumus Expenses Solu�on é  responsável por 
gerenciar as contas e contratos de forma automa�zada, realiza auditoria de contas, valida os recursos e melhora os proces-
sos de recebimento e pagamento das contas. Esta solução permite um grande retorno financeiro a par�r de:

•  Gestão de contas e contratos
•  Gestão do inventário de recursos 
•  Gestão financeira de Telecom 

•  Rateio de despesas
•  Auditoria e contestação de contas  
•  Análise de oportunidades de redução de custo 

REDUZA suas despesas e
OTIMIZE seus processos e recursos

QUAIS OS BENEFÍCIOS?

Evitar corte de serviços, 
multas e juros através de 

workflow de contas 
automa�zado

Ratear despesas
corpora�vas 

conforme 
critérios do 

cliente

Recuperar valores 
pagos indevidamente 
através de auditoria e 
controle sistêmico de 

protocolos

Iden�ficar oportuni-
dades de redução de 

custo através de 
análises do book de 

resultados

Análise de 
evolução para 
planejamento 
orçamentário

Tomada de ações de 
contrato através de 

no�ficações e alertas

Melhor controle e 
dimensionamento 
correto do estoque 

de recursos

Análise rápida, pra�ca 
e eficaz através

de BI’s e dashboards 
intera�vos.

COMO FAZEMOS?

Planejamento

1.
•  Análise dos obje�vos, 

dores e necessidades 

•  Análise das informações 

fornecidas de TI e telecom

•  Mapeamento de processos 

e sugestões de melhoria 

Implantação

2.
• Configuração das contas, 

contratos, datas de recebi-

mento e vencimentos

• Cadastro de fornecedores, 

recursos  e perfil de usuário

• Treinamento 

• Implantação técnica 

Execução

3.
• Controle de recebimento e 

envio para pagamento

• Download e importação das 

contas

• Auditoria de valores 

cobrados versus serviços 

contratados

• Atualização de cadastro, 

inventário e recursos

Entregas

4.
• Consultas via portal

• Book de resultados

• Rateio dos custos 

• Dashboards 

Que tal deixar com NOSSOS
ESPECIALISTAS a tarefa de trazer
os MELHORES RESULTADOS
de redução de custo?

 Sua equipe fica dedicada em seu negócio, 
enquanto nós cuidamos da gestão! ENTRE EM 
CONTATO para conversar com nossa equipe 
e saber mais sobre essa solução.

+ de 30 anos
oferecendo soluções
tecnológicas em Gestão
de Custos com
EXCELÊNCIA 

11 2847.1820

comercial@sumus.com.br

www.sumus.com.br

www.facebook.com/sumusinforma�ca

linkedin.com/company/sumus-informa�ca


