Telecom Consultancy

Consultancy
Uw specialisten bij telecomvraagstukken
Gericht kosten besparen op uw vaste en mobiele telecom? Bezig met een nieuw telefoniebeleid? Bereidt u een aanbesteding of RFP van uw telefoniediensten voor? Hoe
omgaan met Mobile Device Management (MDM) of BYOD?
Wat voor telecomvraag u ook heeft, de specialisten van ReleaseTMS helpen u te
bepalen wat u nodig heeft, om heldere en haalbare doelstellingen te formuleren en zo
recht op succes af te stevenen. Door praktische, strategische en kundige begeleiding.
En onafhankelijk van leveranciers en providers, dus gegarandeerd in úw belang.

Echte expertise, echte consultancy
ReleaseTMS kent de telecommarkt door
en door. Heeft jarenlange ervaring. En
ontwikkelt zelf producten en diensten
voor (groot)zakelijke telefonie-afnemers,
telecomdealers én telecomproviders. Wij
weten dus wat er speelt, wie de spelers
zijn en wat er allemaal mogelijk is. En daar
kunt u van profiteren.

Aanbesteding van telefonie
Bijvoorbeeld als u bezig bent met aanbestedings- en offertetrajecten en leveranciersselectie. Wij begeleiden u hierin of
nemen u het hele traject uit handen. Ook
als het gaat om Europese of multinationale aanbestedingen. Met onze marktkennis
bezorgen wij u het meest effectieve dienstenpakket tegen de beste voorwaarden.
Uiteraard op basis van uw strategische
behoeften en wensen.
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Telecom scans
De Telecom Optimalisatie Scan levert u het volgende op:
II Inzicht in de installed base: alle kosten, alle nummers met

alle abonnementen en modules overzichtelijk gepresenteerd.
II Quick wins: inzicht in bijvoorbeeld ongebruikte nummers;

dataverbruik zonder databundel; onterecht en excessief
gebruik; ongebruikte kortingen.
II Aanbevelingen: Advies bundelgrootte en abonnementsvorm

per medewerker en in totaal; advies met betrekking tot
verhoging kostenbewustzijn.

Ten behoeve van strategische besluitvorming voeren we ook uitgebreidere scans uit,
met aandacht voor oa. de volgende items:
II Contract compliancy
II Benchmarking
II Inventarisatie hardware en infrastructuur
II Analyse Telefoniebeleid en –strategie
II Organisatie advies telecombeheer
II Data security en MDM

Op basis van de resultaten adviseert ReleaseTMS op tactisch en strategisch nivo hoe een optimale
telecom omgeving kan worden gerealiseerd.

Nog meer consultancy
Daarnaast kunt u bij onze consultants ook terecht voor kostenbewustzijn programma’s, migratiebegeleiding en outsourcing. In onze consultancytrajecten streven we altijd naar duidelijke afspraken.
En steken we onze nek uit om de beloofde resultaten te behalen. Dit doen we op een pragmatische
manier, altijd kritisch, open, eerlijk en met inachtneming van uw bedrijfscultuur. Binnen de gestelde tijd
en het gestelde budget.

Interesse?
Neem contact op via:

ReleaseTMS

tel. 020-668 1818 of mail: info@releasetms.com

H.J.E. Wenckebachweg 49g

of bezoek onze website www.releasetms.com

1096 AK Amsterdam
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