
QUAIS OS BENEFÍCIOS?

O�mizar recursos 
através da consci-
en�zação do uso e 

visibilidade dos 
gastos

Ratear 
corretamente os

custos de telecom
baseado na 
u�lização

 

$

Economizar custos 
através de controles 
e gerenciamento de 
ligações e limites de 

gastos

Planejamento
orçamentário e 

definição de metas

Acompanhamento 
proa�vo do 

controle de gasto 
via alertas e 
no�ficações 

Negociação 
asser�va

com base no real
perfil de u�lização

Iden�ficar e 
rankear por custo e 
u�lização regiões, 
clientes, fornece-
dores e serviços

Tomar decisões 
rápidas e eficazes 
através de BI’s e 

dashboards 
intera�vos

Auxílio
para definição de 

polí�ca de uso

 Sendo parte da solução Sumus TEM+ (Telecom Expenses Management), Sumus Billing Solu�on é a solução 
responsável por dar visibilidade e informações estratégicas para o gerenciamento técnico e financeiro dos recursos e 
despesas corpora�vas de TI e Telecom. A solução oferece uma gestão completa da empresa que mapeia o perfil de uso, 
auxilia a implementação de controles e ações para redução de custos, como:

• Gestão do uso e recurso
• Gestão de infraestrutura de telecom
• Controle de despesas

• Visão dos gastos por usuário, gestores e áreas
• Controle de limites de gastos e ligações par�culares 
• Disponibilizar elatórios via e-mail e portal web

GERENCIE seus recursos
e REDUZA seus custos

SUMUS ANALYTICS

 Além de todas as funcionalidades presentes na solução, 
a ferramenta conta com uma extensão mobile desenvolvida 
com o obje�vo de oferecer uma gestão mais prá�ca. O app 
traz as principais informações da ferramenta na palma da 
mão, alinhando tecnologia e usabilidade para o�mizar o 
controle/acesso as informações.

 O app possibilita uma visão ampla sobre os dados de 
usuários e consumo através de dashboards super intui�vos, 
sendo possível consultar os recursos/centro de custo vincula-
dos ao usuário.

+ 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

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 tarifas

•  Perfil de usuário

•  Treinamento 

 

Execução

3.
• Coleta dos bilhetes (PABX) 

• Importação de contas 

(móvel) e logs de impressão

• Atualização de cadastro, 

tarifas, planos e recursos

• Tarifação e rateio das 

informações

Entregas

4.
• Disponibilizar as 

informações via portal

• Relatórios automá�cos via 

e-mail

• Rateio de despesas 

• 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.


