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Dispot Business Okruhy
nadstavba billingového systému o modul Okruhy

portfolio provozovaných služeb
na definovaných okruzích
daného objektu

Základní možnosti evidence okruhů
 Možnost nastavení workflow procesu
objednání okruhu.
 Pohledy na objednané, provozované a
ukončené okruhy.
 Propojení
pronajatých
okruhů
s provozovanými
telekomunikačními
službami.
 Pohledy
na
obsazení
okruhu
provozovanými službami, pohledy na
objednané služby, predikce obsazenosti
okruhu službami.
 Koordinace
mezi
dobou
trvání
provozovaných
služeb
a definicí
(pronájmem) okruhu.
 Ekonomické
ukazatele
pronajatého
okruhu.
Pro koho je modul Okruhy určen?
 Modul je určen operátorům, kteří si pro
své
služby
najímají
(nakupují)
telekomunikační okruhy. Nepo-chybně
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potřebují mít dokonalý přehled o
obsazenosti
a
rentabilitě
takového
provozovaného okruhu.
Operátoři, kteří pronajímají (prodávají)
části vlastní telekomunikační sítě (okruhy)
získají ucelený pohled na všechny
pronajaté konektivity včetně možnosti
vystavení příslušných faktur za tyto služby.
Modul Okruhy je potřebný všude tam, kde
chce operátor snadno a přehledně
evidovat a sledovat síť sestavenou z
telekomunikačních
okruhů
včetně
konkrétních koncových služeb souvisejících
s těmito okruhy.

Funkce modulu Okruhy
 Workflow - v procesu pronajímání
okruhu lze sledovat workflow procesu
objednávky.
 Časové vymezení – již v objednávce
okruhu je možné předem vyznačit datum
platnosti (trvání).
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Snadná identifikace - každý okruh je
identifikován celou řadou parametrů, které
zabezpečí jejich přehlednou správu.
Přehledný popis - každému okruhu je
možné přiřadit dva koncové body
s parametry: název, ID, lokalita a slovní
popis.
Cena okruhu - každému okruhu je
přiřazena cena. Může se jednat o cenu za
nákup nebo prodej okruhu. Cenu lze
v průběhu času také měnit.
Okruh a služby - ke všem provozovaným
okruhům
je
možné
navazovat
provozované telekomunikační služby.
Rychlý přehled - modul okruhy vytváří
okamžitý
pohled
na
obsazenost
pronajatých
okruhů
provo-zovanými
službami a zabezpečuje tak včasnou reakci
pro změnu pronájmu okruhu.
Plánování
díky
pohledům
na
obsazenost okruhů službami lze efektivně
plánovat jejich rozšiřování, nebo záměnu
technologií.
Výnosnost / ztrátovost - interaktivním
pohledem mezi výnosy za provozované
služby
a
náklady
za
pronajaté
(nakupované) okruhy získá operátor
přehled o ekonomice okruhu za dané
časové období.





Kontrola plateb za okruhy – systém
umožňuje seskupováním nákladů podle
pronajímatelů efektivně kontrolovat výši
platby za okruhy.
Fakturace - pronajímá-li operátor vlastní
okruhy, lze pro nájemce vystavovat
klasický daňový doklad (fakturu).

Modul Okruhy jako součást billingového
řešení DISPOT Business.
 Zárukou modernizace a vývoje modulu je
pravidelný vývoj celého billingového
systému, jehož je součástí. Kontinuální
rozvoj billingu trvá již deset let a nabízí
stále nové verze programu.
 Výhodou celého systému, včetně modulu
evidence okruhů je možnost integrace
s provozovanými
systémy
uživatele,
například se systémy CRM a účet-ními
systémy.
 Ke kompletnímu billingovému systému lze
sjednat odpovědnou a profesionální
podporu procesu instalace, nastavení či
primárního naplnění daty provozovatele.
Součástí instalace je uživatelské školení.
Technické požadavky na provoz.
Modul Okruhy lze integrovat do billingového
systému Dispot Business. Uživatel systému
dostane
k dispozici
novou
kartotéku
(obrazovku) s popsanými funkcemi.

