
N O V A   P L A T A F O R M A  .  N O V O  C O N C E I T O

O Sumus Concept entrega a você o que há de melhor em termos de TECNOLOGIA, 

ESTRUTURA e PERFORMANCE trazendo uma experiência de gerenciamento nova e 

completa, te ajudando a atingir os melhores resultados.

COM SUMUS CONCEPT VOCÊ TERÁ: 

Alta Disponibilidade 

e Flexibilidade com 

a tecnologia CLOUD

Alta Capacidade de Processamento 

de Grandes Volumes com

 a estrutura de BIG DATA

Alta Velocidade e Segurança 

no tráfego de informações 

através do conceito de STREAMING

EASY BILL

Responsável por disponibilizar de forma ORGANIZADA, AGRUPADAS e DETALHADAS 
todas as informações de contas de TELEFONIA MÓVEL, o módulo EASY BILL 

utiliza todas as tecnologias do SUMUS CONCEPT, para trazer funcionalidades como:

Importa todo o detalhamento da conta em formato Febraban;

Possibilita agrupar os serviços de forma personalizada;

Disponibiliza informações de custos e utilizações dos recursos da conta;

Armazena o detalhamento original da conta;

Possibilita a integração com outros sistemas;

Histórico do fluxo de cobrança das contas e serviços;

Visão do fluxo de custos por regime de competência ou caixa;

Dashboards interativos;

Q U A I S  O S  B E N E F Í C I O S  ?

1. ECONOMIA

Elimine seus custos de ligações com 
operadoras não contratadas, configurando 

sua infraestrutura de 
telecom (cobilling)

Reduza seus custos através da 
conscien�zação do uso com a iden�ficação 

das linhas com maior custo

2. SEGURANÇA

Maior proteção no armazenamento dos dados 
com Redundância e Backups automá�cos com 

recovery em servidores globais

Maior proteção de acesso ao sistema 
com perfils limitados a visualização

 e/ou manutenção

Maior proteção dos dados com 
protocolos de segurança e 

auten�cações u�lizados 
mundialmente

3.OTIMAZAÇÃO

Elimine todos os custos 
com manutenção da 
infra e atualizações

Elimine os custos com estouro de pacotes 
renegociando seus contratos 

Zero inves�mento com 
infraestrutura e banco

 de dados

Reduza seus custos 
renegociando seus contratos

vigentes através de análise de 
perfil de u�lização

Acesse a qualquer hora e qualquer lugar 
com a tecnologia cloud compu�ng

Amplie o armazenamento e processamento
conforme sua necessidade

Altere seus pacotes e serviço 
que não são u�lizado

Exporte seus dados e integre a outros 
sistemas

GERENCIE suas contas através da plataforma mais
INOVADORA do mercado de TELECOM.

 
Converse AGORA com um dos nossos consultores 

e conheça mais sobre esta NOVIDADE!

linkedin.com/company/sumus-informa�ca

www.facebook.com/sumusinforma�ca

11 2847.1820

comercial@sumus.com.br

www.sumus.com.br

+ de 35 anos
oferecendo soluções
tecnológicas em Gestão
de Custos com
EXCELÊNCIA 

 O serviço de consultoria Sumus busca elaborar o documento de RFP que alinhe serviços e aos obje�-
vos da empresa para encontrar as melhores propostas com menor custo. A consultoria é realizada 
através de estudos e mapeamentos de contas e contratos que traça o real perfil de u�lização e compara 
esses dados com a base de conhecimento Sumus.

 Com mais de 30 anos de exper�se, a Sumus consolidou uma grande base de clientes que nos propor-
cionou um know how sobre os valores agressivos aplicados pelas operadoras e também sobre preços 
pra�cados conforme cada perfil de empresa, o que nos tornou especialistas no assunto e com foco em 
a�ngir melhores resultados em redução de custos. 

Maior redução dos 
valores contratuais 

através do 
Benchmark Sumus 

Base de
conhecimento de 
tarifas e serviços 

Negociação 
asser�va

com base no real
perfil de u�lização

ZERO

Opção de
Inves�mento 

zero através do 
success fee 

QUAIS OS BENEFÍCIOS?

$
RFP de Operadoras
Reduza custos renegociando os planos
contratados com sua operadora. 

COMO FAZEMOS?

Análise de
Dados

1.

• Análise dos obje�vos, dores 

e necessidades 

• Análise das contas e 

contratos fornecidos 

• Traçar perfil de u�lização

2.
Execução

• Elaboração da RFP

• Envio da RFP

• Recebimento das propostas

3.
Apresentação

• Análise das propostas

• Players qualificados

• Iden�ficação da melhor 

oportunidade

• Benchmark de mercado 

para aferir melhor preço

• Negociação com as 

operadoras

Encerramento

4.

• Qualificação do proponente

• Novos valores acordados 

www.facebook.com/sumusinforma�ca

linkedin.com/company/sumus-informa�ca

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

11 2847.1820

comercial@sumus.com.br

www.sumus.com.br

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.


