nas sprawdził czas

INFORMATYKA

ELEKTRONIKA

AUTOMATYKA

zmiany w prawie
telekomunikacyjnym

Agenda

• Prawne aspekty zmian w PLI CBD
• Nowe obowiązki dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

• Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków

Prawne podstawy PLI CBP

• Dyrektywa 2009/136/WE PE i Rady z dnia 25 listopada 2009 zmieniająca dyrektywę
z 7 marca 2002 r. 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej
• Ustawa o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1445)
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj Dz. U. 2014, poz. 243)

• Ogłoszenie Prezesa UKE z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Dyrektywa 2009/136/WE

• Motyw 36 Dyrektywy: (…) informacja o miejscu, w którym znajduje się osoba dzwoniąca,
udostępniana służbom ratunkowym, poprawi poziom ochrony i bezpieczeństwa użytkowników
służb „112” i pomoże służbom ratunkowym, w stopniu możliwym technicznie, w wykonywaniu
ich obowiązków, pod warunkiem że zagwarantuje się przeniesienie wywołań i
towarzyszących im danych do służb ratunkowych (…)
• Motyw 40 Dyrektywy: Przenoszenie numeru jest kluczowym czynnikiem ułatwiającym
podejmowanie wyborów przez konsumentów oraz skuteczną konkurencję w konkurencyjnym
środowisku telekomunikacyjnym w ten sposób, że użytkownicy końcowi, którzy sobie
zażyczą, powinni mieć możliwość zachowania numeru/numerów w publicznej sieci
telefonicznej niezależnie od tego, która organizacja świadczy usługę (…)

Nowelizacja PT – problemy z PLI CBD
Problemy z PLI CBD

• w dotychczasowym stanie prawnym sytuującym rozłącznie PLI CBD i bazę danych numerów
przeniesionych występują trudności z lokalizacją abonenta, który zmienił dostawcę usług i
przeniósł przydzielony numer
• Prezes UKE nie dysponuje skutecznym narzędziem umożliwiającym sprawne i dokładne
wskazanie lokalizacji abonenta, który przeniósł numer
• dotychczasowe zapisy Pt nie dotykały kwestii inicjacji procedury przeniesienia numeru,
pozostawiając je regulacjom rozporządzenia MI z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
Cel zmian

• podniesienie efektywności lokalizacji abonenta łączącego się z numerem alarmowym, który
zmienił dostawcę i przeniósł numer

Nowelizacja PT – rozwiązanie problemów

Jak osiągnąć cel?

• połączenie PLI CBD i bazy danych numerów przeniesionych (art. 71, 78 Pt)
• poszerzenie katalogu danych, jakich obowiązek nieodpłatnego przekazywania ciąży
na dostawcy publicznie dostępnych usług o dane podmiotów korzystających z usług
telekomunikacyjnych dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością
gospodarczą lub wykonywanym zawodem (art. 78 Pt)
• przekazanie informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało
wykonane połączenie do numeru alarmowego następuje nieodpłatnie (78 Pt)

Nowelizacja PT – jak rozwiązać problemy
Jak osiągnąć cel?

• usprawnienie procesu przenoszenia numerów przez likwidację zbędnej korespondencji
i eliminację czynności nadmiernie wydłużających proces przenoszenia numerów (art.
71 ust. 2a Pt)
• wyraźne wskazanie, że wymiana informacji między dostawcami usług w zakresie
obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywać się będzie wyłącznie drogą
elektroniczną (art. 71 Pt)
• zmiana upoważnienia do wydania rozporządzenia (jako konsekwencja zmiany art. 71
ust. 4 Pt i przyjęcia, że baza danych numerów przeniesionych będzie stanowić część
systemu PLI CBD), poszerzenie zakresu regulacji przepisów wykonawczych o sposób
wymiany informacji między dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o
przeniesienie numeru (art. 78 ust. 7 Pt)

Nowelizacja PT – korzyści z osiągnięcia celu

Korzyści

• Prezes UKE będzie dysponował aktualnymi danymi umożliwiającymi prawidłową
lokalizację abonenta łączącego się z numerem alarmowym „112”, który zmienił dostawcę
i przeniósł przydzielony numer
• Prezes UKE będzie mógł monitorować proces przenoszenia numerów
• Prezes UKE będzie dysponował kompletnym narzędziem umożliwiającym dokładniejsze
i szybsze lokalizowanie osób łączących się z numerem alarmowym, ponieważ
połączenie bazy numerów przeniesionych z PLI CBD pozwoli na wykorzystanie
najbardziej aktualnych danych w procesie lokalizacji

Ważne przepisy nowelizacji

• Art. 1 pkt 54 lit c – w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a : Wymiana informacji pomiędzy
dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się droga
elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4
• Art. 14 ust. 1 – przepisu art. 71 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do upływu
2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji
o uruchomieniu funkcjonalności systemu w zakresie obsługi wniosków o przeniesieniu
numerów
• Art. 14 ust. 2 Prezes UKE ogłasza informacje, o której mowa w ust. 1, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski” oraz na stronie podmiotowej Biuletynu
informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Ogłoszenie Prezesa UKE z 21 kwietnia 2015 r.

• Ogłoszenie Prezesa UKE z dnia 21 kwietnia 2015 r. o uruchomieniu funkcjonalności
systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych umożliwiającej
dostawcom usług wymianę informacji w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie
numeru
• Uruchomiona została w systemie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą
Danych nowa funkcjonalność umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy dostawcami
usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych
• Po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do obsługi wniosków o przeniesienie numerów
w sieciach ruchomych będzie miał zastosowanie art. 71 ust. 2a Pt

Informacja Prezesa UKE z 24 kwietnia 2015 r.

• Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej posiadający przydział numeracji z planu
numeracji krajowej oraz operator, któremu udostępniono numerację na podstawie umowy,
jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej sieci
telekomunikacyjnej innego operatora z bazą danych zawierającą przeniesione numery
(częścią PLI CBD)
• Apel do przedsiębiorców telekomunikacyjnych sieci ruchomych aby podjęli starania
zmierzające do uruchomienia do dnia 26 czerwca 2015 r. po swojej stronie wszelkich
funkcjonalności, tak aby od tego dnia nowe wnioski o przeniesienie numeru w sieciach
ruchomych procesowane były wyłącznie z wykorzystaniem systemu PLI CBD

Informacja Prezesa UKE z 30 kwietnia 2015 r.
• Etapy IV i V obejmujące instalację i wdrożenie rozwiązania dotyczącego wymiany informacji
pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie przydzielonego
numeru w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych wraz z modułami wspierającymi to
rozwiązanie
• Harmonogram produkcyjnego udostępnienia funkcjonalności związanej z obsługą wniosków
o przeniesienie numeru:
- 26 czerwca 2015 r. – w sieciach ruchomych
- 2 października 2015 r. – w sieciach stacjonarnych
• Obowiązek z art. 71 ust. 2a Pt tj. wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w
zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru drogą elektroniczną za pośrednictwem
systemu PLI CBD dotyczy każdego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego
usługi głosowe w sieciach ruchomych i stacjonarnych, również te usługi, które są oparte
pośrednio i bezpośrednio o hurtowe usługi regulowane

Obowiązki operatora i dostawcy
• Art. 70 Pt – obowiązek realizowania uprawnienia abonenta do przeniesienia
przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci operatora w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania, siedziby, miejsca wykonywania działalności
• Art. 71 ust. 1 Pt– obowiązek realizowania uprawnienia abonenta do przeniesienia
przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy
• Art. 71 ust. 2a Pt - obowiązek wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie
obsługi wniosków o przeniesienie numeru w drodze elektronicznej za pośrednictwem
systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Pt
• Art. 71 ust. 3 i 4 – przeniesienie numeru następuje bez opłat, Prezes UKE prowadzi bazę
danych

• Art. 71 ust. 5 Pt – obowiązek operatora sieci telekomunikacyjnej posiadającego przydział
numeracji/umowę połączenia sieci z bazą danych i aktualizacji danych na bieżąco

Obowiązki operatora i dostawcy
• Art. 78 ust. 1 Pt – obowiązek operatora nieodpłatnego udostępnianie Prezesowi UKE info
dot. lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru
alarmowego (w czasie rzeczywistym – sieć ruchoma, w trybie wsadowym – sieć stacjonarna)
w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, do właściwego terytorialnie
centrum powiadamiania ratunkowego/ jednostkom służb powołanych do niesienia pomocy
• Art. 78 ust. 2 Pt - obowiązek dostawcy nieodpłatnego przekazywania danych dla
zapewnienia funkcjonalności systemu PLI CBD (rodzaj danych zależy od tego czy
abonentem jest konsumentem czy osoba niebędąca konsumentem)
• Art. 78 ust. 5 Pt – obowiązek dostawcy przekazywania danych, o których mowa w art. 78 ust.
2 Pt dla zapewnienia funkcjonalności systemu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, a jeśli zmiany takie nie nastąpiły, nie rzadziej niż
raz w miesiącu

Sankcje karne
• Art. 209 ust. 1 pkt 18a Pt – podlega karze kto nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5
• Art. 209 ust. 1 pkt 16 Pt – podlega karze kto uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia
przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 70 i art. 71
• Art. 209 ust. 1a Pt - kara może być nałożona także w przypadku gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa
lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub
skutki naruszenia
• Art. 210 ust. 1 Pt - karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1 Pt nakłada Prezes UKE w drodze
decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym
• Niezależnie od kary pieniężnej – Prezes UKE może nałożyć karę pieniężną na kierującego
przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – do 300 % miesięcznego
wynagrodzenia

SANT

Elektroniczny obieg dokumentów
w ramach EKWD

Przeznaczenie systemu

• Pełna obsługa EKWD w zakresie wymaganym przez UKE

• Efektywna zautomatyzowana obsługa wielu rodzajów interfejsów komunikacyjnych

• Zapewnienie ciągłości pracy w ramach kluczowych procesów biznesowych operatora
związanych z obszarem usług regulowanych WLR, BSA, LLU ,RIO

• Szybka reakcja i dostosowanie do zmian wynikających z zarządzeń UKE oraz umów
z operatorami w zakresie obsługi procesu wymiany informacji
• Pełne wsparcie dla procesów przenośności numerów i komunikacji z PLI-CBD UKE

SANT - Komunikacja z Operatorami

• Obsługa SOR, ISI
PLICBD

• Interfejsy z Operatorem OPL:

NP

system 1

…

MODUŁY SERWEROWE

WebService

• Interfejs WebService
• Interfejsy z systemami Operatora:
• Interfejs Webservice,
• Interfejs plikowy,
• Interfejs HTTPS – dla obsługi
manualnej
firewall

ORANGE

HTTPS
system 2
FTP
FILE
WS

EMAIL
system 3
ECM

ESB

SANT

ECM

EAI

• Obsługa komunikacji z PLI-CBD

UKE

SANT – komunikacja PLI-CBD UKE

• komunikacja z PLI-CBD w ramach przenoszenia numerów w sieciach
stacjonarnych i komórkowych zgodnie z wymaganiami UKE
• automatyczne przełączanie się pomiędzy lokalizacjami PLI-CBD Borucza i
Siemianowice

Dane
adresowe

WEB
SERVICE

SANT
Uzupełnienie
ewidencji

UKE
PLI-CBD
Borucza
UKE
PLI-CBD
Siemianowice

CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Specyfikacja techniczna systemu
• Nowoczesność:
• trójwarstwowa architektura
• EJB 3, ESB, JBPM5
• XML/WebService – elastyczna komunikacja
• Stabilność/bezpieczeństwo:
• JBOSS – znany, bezpieczny serwer aplikacyjny
• ORACLE – baza danych dla wymagających zastosowań
• JAVA - niezależność infrastrukturalna
• Wydajność
• optymalizacja algorytmów komunikacyjnych
• optymalna infrastruktura sprzętowa

Modele sprzedaży
• Dostawa systemu pod klucz – w tym modelu WASKO zapewnia:
• wymiarowanie, dostawę i instalację sprzętu
• instalację systemu SANT
• szkolenia dla grupy 5 osób w siedzibie Operatora
• roczną gwarancję
• Outsourcing systemu SANT – w tym modelu WASKO zapewnia:
• uruchomienie systemu na serwerach WASKO
• pełne wsparcie testów międzyoperatorskich
• udostępnienie systemu w kompletnym, rozproszonym geograficznie środowisku
Data Center WASKO
• administrowanie systemem oraz niezbędną infrastrukturą
• dostępność systemu na poziomie wymaganym przez regulacje
międzyoperatorskie

Bezpieczeństwo systemu w modelu outsourcingu

• Zabezpieczenie danych
• monitoring funkcjonowania systemu
• redundancja kluczowych komponentów
• kopie bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie dostępu do danych
• Bezpieczny mechanizm
autoryzacji użytkowników
• Wydzielona sieć VPN

Wymagania sprzętowe

• Operator do 100 tys. abonentów:

• Serwer klasy DL380
• Przestrzeń dyskowa: 100 GB
• Operator do 500 tys. abonentów:
• Serwer klasy DL380
• Przestrzeń dyskowa: 400 GB
• Operator powyżej 500 tys. abonentów:
• Serwer klasy DL380 x 2
• Przestrzeń dyskowa: 400 GB+

Podsumowanie

• Automatyczna komunikacji z PLI-CBD
• Wydajna, bezpieczna komunikacja z Orange na potrzeby obsługi usług regulowanych
• Pełna zgodność ze standardem określonym przez Orange
• Łatwa implementacja w środowisku Operatora
• Możliwość udostępnienia systemu w modelu outsourcingu

Usługa Rozliczania

Agenda

• Modele utrzymania systemów informatycznych, a koszty działalności operatora
• Opis modułów Platformy Usługi Rozliczania

• Zakres Usługi Rozliczania

Modele utrzymania systemów informatycznych

• Zakup infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania
• Model SaaS

• Outsourcing

Zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowej
oraz oprogramowania

• Najprostszy model, polegający na zakupie sprzętu, oprogramowania oraz
instalacji we własnej serwerowni.
• Klient ponosi bardzo duże koszty startowe, do tego dochodzą bieżące koszty
utrzymania i administracji środowiskiem.

Model SaaS

• Model SaaS (Software as a Service, ang.
oprogramowanie jako usługa) – model, w którym
serwery wraz z zainstalowanym oprogramowaniem
znajdują się po stronie dostawcy. Klient nie musi
utrzymywać drogich serwerowni ani zatrudniać
wykwalifikowanego personelu do administracji w/w
serwerami i systemami.
• SaaS to jeden z modeli chmury obliczeniowej,
polegający na dystrybucji oprogramowania, gdzie
aplikacja jest przechowywana i udostępniana
przez producenta użytkownikom poprzez Internet.

Model SaaS – zalety
• Klient nie jest zmuszony nabywać licencji na oprogramowanie, płaci jedynie
za każdorazowe ich użycie, a dostęp do nich uzyskuje na żądanie

• Wysokie bezpieczeństwo informacji – dane są przechowywane na serwerach właściciela
oprogramowania, który zapewnia wysokie standardy standardy bezpieczeństwa
• Dostęp z każdego miejsca na świecie bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania
• Brak kosztów zakupu sprzętu, oprogramowania oraz zarządzania nim
• Znaczące obniżenie kosztów wdrożenia

• Aktualizacje i poprawki błędów są od razu dostępne dla każdego użytkownika
oprogramowania bez udziału samego użytkownika
• Mniejsze przedsiębiorstwa mogą skorzystać z oprogramowania dostępnego
dotychczas tylko dla dużych firm

Model SaaS – wady

• Udostępnienie danych na zewnątrz firmy
• Rozwiązanie nie jest dedykowane dla jednego klienta
• Wprowadzenie do rozwiązania specyficznych mechanizmów dla jednego z grupy klientów
może być bardziej skomplikowane niż w przypadku systemów dedykowanych

Outsourcing

Powierzenie kompletnej obsługi systemu usługodawcy. Klient nie korzysta w ogóle z własnych
systemów IT.

Usługodawca zajmuje się zarówno utrzymaniem i administracją środowiska sprzętowego oraz
oprogramowania systemowego, a przede wszystkim realizuje usługę dla klientów operatora z
wykorzystaniem własnego oprogramowania.

W zależności od ustaleń umownych, operator może ale nie musi ponosić kosztów startowych
związanych z dostosowaniem oprogramowania do zakresu realizowanych usług oraz licencjami.

Outsourcing – zalety

• Redukcja do "0" kosztów utrzymywania środowisk informatycznych

• Redukcja kosztów obsługi kadrowej
• Powierzenie obowiązków realizowania prac doświadczonym specjalistom usługodawcy

• Przeniesienie całej obsługi systemu na usługodawcę
• Koszty zmieniają się proporcjonalne do skali biznesu firmy

Billing

Kolekcja

Taryfikacja

Fakturowanie

CRM

Call Center

Monitoring
i zarządzanie

Platforma billingowa – opis rozwiązania

• Moduł mediacji i kolekcji usług, odpowiedzialny za import, gromadzenie i unifikację
danych billingowych
• Moduł taryfikacji usług, odpowiedzialny za gromadzenie informacji o ewidencji, strukturze
kosztowej (oferty, plany taryfowe, taryfy, strefy, …) oraz za nadanie kosztów
poszczególnym rekordom billingowym
• Moduł fakturowania i rozliczeń, odpowiedzialny za generowanie faktur dla abonentów za
poszczególne usługi

Kolekcja

Taryfikacja

Fakturowanie

CRM

Call Center

Monitoring
i zarządzanie

Platforma billingowa – mechanizmy kontrolne

• Kontrola jednoznaczności danych – eliminacja rekordów powtórzonych,
eliminacja plików powtórzonych

• Kontrola terminowości dostarczania danych
• Kontrola znaczącego przekroczenia zużycia względem deklaracji rocznej klienta
• Kontrola procesu przetwarzania danych pomiarowych w tym oznaczanie niezgodności
w danych pomiarowych

Kolekcja

Taryfikacja

Fakturowanie

CRM

Call Center

Monitoring
i zarządzanie

Moduł kolekcji – możliwości funkcjonalne

• Automatyczne, szybkie i bezpieczne pobranie danych z central i od OSD
• Weryfikacja i standaryzacja danych
• Obsługa wszystkich formatów stosowanych przez OSD (m.in. XML, CSV / XLS, PTPiREE)
• Generowanie prognoz zużycia (godzinowych) na podstawie zdefiniowanych profili zużycia
• Generowanie zużycia godzinowego na podstawie odczytów rzeczywistych

• Obsługa skorygowanych danych pomiarowych

Kolekcja

Taryfikacja

Fakturowanie

CRM

Call Center

Monitoring
i zarządzanie

Moduł taryfikacji – możliwości funkcjonalne

• Prowadzenie ewidencji klientów oraz urządzeń (telefon, PPE, historia liczników,
mnożna, typ licznika, współczynnik do profilu, profil wzorcowy)
• Taryfikacja klienta w modelu prognozowym oraz abonamentowym
• Dedykowana taryfikacja klientów zaliczanych do tzn. dużego biznesu

Kolekcja

Taryfikacja

Fakturowanie

CRM

Call Center

Monitoring
i zarządzanie

Mechanizmy taryfikacji – energia
• Możliwość zbudowania taryfy definiującej różne sposoby rozliczania
• Dla poszczególnych typów połączeń i dni
• Dla poszczególnych stref (strefa dzienna, strefa nocna, np. w taryfach G11, G12)

• Dla dowolnych godzinowych zakresów czasowych
• Z wykorzystaniem taryfikacji czasowej, impulsowej, pakietowej, zdarzeniowej lub na podstawie zużycia
• Rozliczanie modelu prognozowego (prognozy i faktura rozliczeniowa)
• Rozliczenie modelu abonamentowego (abonament i faktura rozliczeniowa)

• Strojenie wskaźnika zużycia dla klientów po odczycie rzeczywistym
• Rozliczanie rzeczywiste w stałych interwałach (np. co pół roku)
• Możliwość dowolnej konfiguracji i składania taryf w plany taryfowe
• Uwzględnianie abonamentowych pakietów minutowych, zdarzeniowych lub gotówkowych
• Uwzględnianie specyficznych warunków umów wynegocjowanych z dostawcą

Kolekcja

Taryfikacja

Fakturowanie

CRM

Call Center

Monitoring
i zarządzanie

Mechanizmy taryfikacji – telekomunikacja
• Możliwość bardzo głębokiego konstruowania własnych planów taryfowych, w tym

• Definiowanie kosztu pojedynczego impulsu, czasu lub zdarzenia
• Definiowanie różnych częstotliwości impulsowania dla poszczególnych godzin, dni tygodnia lub
stref czasowych
• Definicję taryfy nieliniowej, ze znanym składnikiem kosztowym dla poszczególnych zakresów
czasowych lub impulsowych
• Definiowanie dodatkowych opłat i upustów do każdego typu połączenia, w tym abonamentów i kosztów
rozpoczęcia, minimalnego czasu trwania lub tzw. kosztu startowego
• Naliczanie kosztu połączenia, zdarzenia (SMS) lub pakietowej transmisji danych z uwzględnianiem
przypisanej do niej stawki, zmiany przedziału doby i częstotliwości impulsowania
• Definiowanie pakietów gotówkowych, zdarzeniowych lub minutowych
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Moduł fakturowania – możliwości funkcjonalne
• Masowa obsługa fakturowania i rozliczania usług abonentów operatora
• Usługi związane z ruchem telekomunikacyjnym (WLR, VOIP, MOB)

• Usługi związane ze sprzedażą energii i gazu
• Inne usługi (abonamenty, pakiety, promocje)
• Jedna wspólna faktura za wszystkie usługi
• Prowadzenie rozrachunków klientów (obsługa wyciągów bankowych)
• Analizy biznesowe z wykorzystaniem OLAP
• Generowanie plików do drukarni (masowe drukowanie faktur)
• Sprawozdawczość (Księgowa, Zarządcza, UKE, URE)
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Moduł fakturowania
– dodatkowe możliwości funkcjonalne

• Obsługa obszaru zarządzania firmą
• Finanse i Księgowość
• Zakupy z obsługą magazynów
• Kadry i Płace
• Zarządzanie projektami
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Usługa Rozliczania
• Mediacja dostarczonych danych billingowych

• Import / zakładanie cenników (planów taryfowych)
• Budowa drzewa ewidencji (abonenci, numery, PPE, okresy rozliczeniowe, plany taryfowe,
produkty, taryfy, strefy)
• Taryfikacja – wyznaczenie kosztów poszczególnych mediów
• Ładowanie i rozliczanie wpłat
• Generowanie dokumentów, raportów i zestawień
• Dokumenty dla klientów (masowy druk faktur, korekty, noty, billingi połączeń, pliki dla faktur)
• Raporty i zestawienia dla Księgowości i Zarządu
• Raporty i zestawienia dot. rozliczanych usług
• Raporty kontrolne – windykacja, UKE, URE, itd.
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Usługa Rozliczania – korzyści
• Obniżenie kosztów operacyjnych poprzez ograniczenie do minimum infrastruktury informatycznej
• Obniżenie kosztów obsługi abonenta
• Możliwość prowadzenia elastycznej polityki marketingowej
• Automatyzacja fakturowania klientów za usługi stałe i ruchowe
• Zwiększenie zdolności pozyskania nowych klientów i ich sprawna obsługa
• Wysoka niezawodność zapewniona przez geograficznie rozproszone centra danych WASKO
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• Gromadzenie danych przedsprzedażowych
• Dane o historii współpracy z klientem
• Ewidencja umów i zleceń
• Powiązanie z dokumentami klienta
• Planowanie i prowadzenie akcji marketingowych
• Obsługa procesu windykacji
• Rozliczanie handlowców
• Statystyki handlowe
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Monitorowanie i zarządzanie
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WASKO S.A.
POLAND, 44-100 Gliwice
ul. Berbeckiego 6
tel. +48 32 33 25 500
fax +48 32 33 25 530
www.wasko.pl

