CASE MOBILIT
Automação e otimização do rateio de faturas
de telecom e dados gera redução mensal de 52%

Entenda a GESTÃO DE FATURAS
Não consigo ratear os custos de telefonia
entre os setores da minha empresa.

Conferir faturas é muito desgastante, gostaria de
automatizar meus pagamentos, mas não sei como.

QUEM
Multinacional do ramo de papel e celulose,
com mais de 15.000 funcionários

DESAFIO
Diﬁculdade para realizar os pagamentos de
suas faturas devido ao grande desgaste em
conferências.
Ausência de processos organizados para
análises gerenciais.

CENÁRIO INICIAL
Pilhas de papel impresso traduziam a falta de
praticidade, produtividade e controle sobre
suas despesas de telecom, que muitas vezes
resultava em pagamentos com atraso, e
consequentemente, no corte dos serviços e
altos custos operacionais.
O rateio entre os setores era feito
manualmente e sem critérios, e haviam
constantes reclamações por parte dos
gestores, que tinham de conferir e corrigir os
erros manualmente.
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SOLUÇÕES

Mapeamento do
cenário da empresa
para determinar os
pontos de maior
impacto no
orçamento, que
diﬁcultavam as
operações.

Identiﬁcação do
perﬁl particular
dessa empresa para
implantação das
melhores práticas e
automatização dos
processos.

Controle de
pagamentos e
faturas. Organização
das datas de
vencimento para
sincronizar os
pagamentos com o
ﬂuxo de caixa da
empresa.

Elaboração de uma
estratégia
personalizada,
automatização e
organização dos
processos.

Eliminar o uso de
faturas impressas e
liberar os gestores
do retrabalho de
conferir e organizar
despesas para
poderem focar em
suas funções
produtivas.

Redução de 50% na quantidade de
faturas através do processo de
uniﬁcação;



Geração de arquivo de rateio no layout
SAP para carga automática no sistema
módulo de pagamentos;



Eliminação do corte e atrasos dos
pagamentos e subsequente risco de
inclusão do nome do cliente nos órgãos
de proteção ao crédito, além de multas
e juros;



Enorme redução de custos, praticidade
e produtividade.

RESULTADOS


 99% das faturas passaram a ser

recebidas em formato eletrônico,
eliminando o material impresso;


Rateio 100% automatizado utilizando o
Centro de Custo extraído da base do RH
considerando o consumo real de cada
usuário;

Saber exatamente quanto cada setor gasta, assim como ratear os custos entre os gestores,
implicam em um grande desaﬁo, ao mesmo tempo que oferecem grandes oportunidades
para obtenção de bons resultados.

VOCÊ QUER RESULTADOS COMO ESTES?
Faça um diagnóstico e descubra o seu potencial de economia.
FAÇA UM DIAGNÓSTICO CONOSCO

www.mobilit.com.br

Conecte-se com a Mobilit:

