Totaal inzicht in telecom
Telecom Expense Management (TEM). Dát is de benaming die IC-telligence gebruikt als het gaat om
diensten waarmee u uw telecommunicatiekosten inzichtelijk en beheersbaar kunt krijgen én houden.
Hoe IC-telligence dit doet? Met het eigen softwareprogramma TelFact 2.0!

Waarom TelFact 2.0?
Voor vrijwel iedere organisatie stijgen de overall telecomkosten jaar na jaar. Dit komt met name door toenemende mobiliteit van werknemers en het gebruik van steeds geavanceerder mobiele telefoons. Het controleren van facturen en het
beheersen van kosten is hierdoor een lastige en tijdrovende
klus geworden. TelFact 2.0 automatiseert deze processen en
creëert helderheid. Met TEM van IC-telligence krijgt u dus
snel weer grip op uw telecommunicatiekosten!

Wat is TelFact 2.0?
TelFact 2.0 is een dienst waarmee u uw telecomkosten kunt
beheersen. Deze dienst wordt aangeboden als SaaS (software as a service). Met TelFact 2.0 worden inkomende telecomfacturen automatisch gecontroleerd en verwerkt.
TelFact 2.0 geeft leidinggevenden en medewerkers inzicht in
de gebruikskosten, en bundelt en herverdeelt de facturen van
verschillende leveranciers naar juiste kostenplaatsen. Facturen worden vervolgens automatisch richting bestaande boekhoudpakketten of ERP-toepassingen ingeboekt.

6 In de praktijk bewezen systeem dat voldoet aan alle wetgeving en privacyeisen;
7 Maatwerkadviezen IC-telligence als add/on

Hoe werkt het?
Vrijwel alle Nederlandse aanbieders leveren facturen elektronisch aan. Vaak inclusief de gespreksdetails per mobiel
toestel. Deze gegevens worden automatisch in TelFact 2.0
ingelezen. Na controle wordt aan iedere gebruiker een bericht gestuurd met het verzoek via de link in te loggen op de
persoonlijke webpagina met daarin alle gegevens van de afgelopen maand.

Mogelijkheden TelFact 2.0 op een rij
Eenvoudige verwerking van digitale facturen;
Herkenning van reeds eerder toegewezen pakketten;
l Automatische controles en automatische signalering,
inclusief zelf in te stellen limieten;
l Tal van rapportagemogelijkheden, zoals specificaties per
sector, bedrijf, locatie of afdeling;
l Veel exportmogelijkheden (Word, Excel, Snapshot, etc.);
l Optionele koppeling met uw financiële administratie;
l Automatische vertaling naar kostenplaatsen;
l Intuïtieve grafische gebruikersinterface.
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Voordelen TelFact 2.0 op een rij

Zeven goede redenen voor TelFact 2.0

l

Lagere verbruiks- en beheerskosten

l

Totaalbeeld van en inzicht in alle telecomdiensten

l

Verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn bij de
eindgebruiker

1 Uw telecombeheerder hoeft niet zelf mensen aan te spreken op hun belgedrag. Het systeem regelt het bewustwordingsproces bij gebruikers en leidinggevenden;
2 U blijft zelf contractant met uw leveranciers. Een belangrijk
voordeel is dat de beheermethodiek en beheerinterface niet
wijzigt bij contractwisselingen. Ook als u iedere twee jaar van
leverancier switcht, wijzigen boekingsgang en rapportages niet;
3 Snel beschikking over informatie die nodig is om de meest
geschikte contracten of contractverlengingen af te sluiten;
4 Geen tijdrovende installatie of kostbare aanschaf van
servers;
5 Lage instapkosten;
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Operatoronafhankelijk en klaar voor toekomstige
ontwikkelingen

l

Fiscaal inzicht in telecomkosten (privé/zakelijk)

l

Optimalisatie van de inkooppropositie

l

Tijdsbesparing door
- automatisering van factuurcontrole en distributie
- automatiseren van servicecalls

l

Lage instapkosten

