CASE MOBILIT
Multinacional do segmento de logística
economiza R$ 700.000,00

Entenda a GESTÃO DE INVENTÁRIO
Não consigo cortar despesas, pois não sei
identiﬁcar exatamente a origem do desperdício.

Não tenho controle sobre minhas
linhas e dispositivos em uso.

QUEM
Multinacional no ramo da logística com mais de 50
mil funcionários e 25 mil recursos ativos de telefonia
ﬁxa.

DESAFIO
Identiﬁcar, relacionar e veriﬁcar todos os dispositivos
e linhas em uso, aﬁm de encontrar o que não está
sendo utilizado e está gerando gastos
desnecessários.

CENÁRIO INICIAL
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O cliente não possuía um inventário completo e
atualizado dos recursos de telecom contratados
junto às operadoras;



O cliente não tinha condições de identiﬁcar com
precisão quais recursos poderiam ser cancelados,
por estarem sem uso e/ou superdimensionados;



Com um inventário parcial, os gestores dos
centros de custos tinham uma visão limitada e
não podiam alocar e ratear os gastos
adequadamente com seus colaboradores. Sem
um controle e mapeamento adequados, a
empresa pagava pelo que não usava.
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SOLUÇÕES

Analisar e traçar o
perﬁl do cliente e
veriﬁcar
cuidadosamente a
planta de faturamento
das operadoras.

Recadastrar os
recursos junto aos
usuários e gestores de
cada setor.

Criação de um sistema que
envolva a aquisição de
dispositivos e linhas de
acordo com a demanda de
cada setor, que as gerenciam
separadamente e possuem
centros de custos próprios.

Cancelamento de
linhas sem uso.
Bloqueio e posterior
cancelamento dos
recursos não
identiﬁcados.

RESULTADOS

A empresa citada cancelou 2000 linhas ociosas e gerou uma
economia de R$700.000,00 anuais;

A gestão e mapeamento de inventário possibilita práticas
econômicas organizadas e proporciona ganho na qualidade em
relatórios e rateios.

Com o constante crescimento do uso de voz e dados, controlar o uso dos ativos de
telecomunicações é a chave de uma estratégia de crescimento bem sucedida.

VOCÊ QUER RESULTADOS COMO ESTES?
Faça um diagnóstico e descubra o seu potencial de economia.
FALE COM O ESPECIALISTA EM REDUÇÃO DE DESPESAS DE TELECOM
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Conecte-se com a Mobilit:

