
 O Sumus TEM+ é o conjunto dos módulos Billing Solu�on e Expenses Solu�on que, de 
forma centralizada, realiza o controle das despesas corpora�vas de TI e Telecom. Por meio das 
melhores prá�cas na gestão de processos e ferramentas, esta solução auxilia as empresas nas 
tomadas de decisões estratégicas trazendo economia, controle e gestão. 
 Além dos serviços que compõem a solução TEM+, a Sumus desenvolveu o módulo de  
Consultoria que, alinhados ao Billing e Expenses, o�mizam os resultados da empresa.
 Veja abaixo os bene�cios de nossas soluções: 

BILLING SOLUTION

O�mizar recursos através da 
conscien�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

Tomar decisões rápidas
e eficazes através de BI’s
e dashboards intera�vos

EXPENSES SOLUTION

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 

auditoria e controle 
sistêmico de protocolos

Iden�ficar oportunidades 
de redução de custo 
através de análises 

do book de resultados

CONSULTING

Recuperar valores pagos 
indevidamente através

de conciliação de
conta versus contrato

Iden�ficação de
serviços não contratados

ZERO

Opção de
Inves�mento zero

através do success fee

AUDITORIA DE CONTAS

RFP DE OPERADORAS

Redução dos valores 
contratuais através do 

Benchmark Sumus 

Negociação asser�va
com base no real

perfil de u�lização

ZERO

Opção de
Inves�mento zero

através do success fee 

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 a ele.

ACT

6º Etapa

CHECK5º Etapa

DO

4º Etapa 3º Etapa

2º Etapa

1º Etapa

PLAN

Levantamento das Necessidades
Entender quais os obje�vos e 
dores do cliente.

Análise das Informações
Estrutura de cadastro, topologia de 
voz, inventários, unidades, contratos, 
tarifas, contas e etc.  

Mapeamento de Processos 
Análise, melhoria e definição 
dos processos.

Implantação Técnica 
Configuração do sistema, tarifas aplicadas 
por cadastro de contratos, perfil dos usuários, 

envio de relatórios e treinamento.

Entrega do Projeto
Plano operacional com as definições 

dos processos e responsabilidades.

Início da Operação
Aplicação do plano operacional

e entregas conforme
calendário estabelecido.

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 esta 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


