Over ReleaseTMS

ReleaseTMS voor bedrijven
Telecommunicatie is een randvoorwaarde voor een efficiënte en succesvolle bedrijfsvoering. Maar door het groeiende aantal devices en platformen, de diversiteit aan
leveranciers en wensen van gebruikers, wordt telecommunicatie steeds complexer.
ReleaseTMS levert onafhankelijke consultancy en telecom management diensten aan (middel)grote
organisaties. Met onze kennis en ervaring zorgen we voor optimale bereikbaarheid, uitstekende
service aan gebruikers en controle over uw telecomkosten. Pragmatisch en klantgericht!

JET diensten

Telecom Consultancy

Een mobiele telefoon van de zaak is essentieel voor de bereikbaarheid van medewerkers, maar is ook een belangrijke
arbeidsvoorwaarde. De mobiel van de zaak moet aan de privéen de zakelijke behoefte voldoen. Maar hoe faciliteert u dit,
veilig, beheerd en met goede gebruikersondersteuning?
ReleaseTMS heeft veel kennis en ervaring met het inrichten,
implementeren en beheren van zakelijke telefonie-regelingen.
Via een online portal stroomlijnen wij alle processen, van ordering, betaling eigen bijdrage, accordering tot levering. Onze
We hebben geen capaciteit voor
Jet-diensten (ook wel CYOD genoemd) zijn onafhankelijk van
de maandelijks controle van
hardware leveranciers en operators.

‘

facturen
- Finance

Ik wil best bijbetalen als ik daarmee
de nieuwste iPhone krijg
- Medewerker

Outsourcing telecombeheer

‘
‘
‘

Organisaties zijn afhankelijker dan ooit van telecommunicatie
en daardoor veeleisender. Tegelijkertijd wordt het telecombeheer steeds complexer en arbeidsintensiever.

Met TelcoCare besteedt u het telecombeheer uit aan de
specialist, die in lijn met het ICT beleid van uw organisatie, het
telecombeheer uitvoert. Waarbij we uitgaan van de bestaande
leveranciers, gewenste SLA’s, aansluiting op uw servicedesk
en specifieke wensen en eisen van uw organisatie.

Over ReleaseTMS

Heeft u ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van uw telecom visie en strategie? Of bij de migratie en implementatie
van uw nieuwe telefonie omgeving? ReleaseTMS heeft ruime
kennis en ervaring in het ondersteunen van organisaties bij het
vormgeven van telecom strategie en beleid. Wat voor telecomvraag u ook heeft, wij helpen u met strategische en praktische
begeleiding. En onafhankelijk van leveranciers en providers,
dus gegarandeerd in úw belang.

Ons telefoniebeleid past niet meer
bij de wensen van jonge collega's
- Human resources

Onze service-desk heeft
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SLA’s en
ReleaseTMS biedt workshops en Telecom Scans aan waarin

Workshops
envan
telecom
onvoldoende kennis
telefonie scans

we uw telecomvraagstukken én oplossingsrichtingen in
kaart brengen. Onze kennis en ervaring staan hierin geheel
tot uw beschikking. De workshops zorgen voor inzicht en
geven handvatten om direct mee aan de slag te gaan. Onze
ervaren consultants verzorgen de voorbereiding en uitvoering, bij u op locatie of bij ons in Amsterdam.

-Inkoop

We focussen op strategische IT,
er is geen tijd voor telecombeheer
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Meer weten? Neem contact op via 020-668 1818, stuur een email naar info@releasetms.com, of kijk op de
website: www.releasetms.com of www.jetvandezaak.nl.
ReleaseTMS BV, H.J.E. Wenckebachweg 49g, 1096 AK Amsterdam

1

