Gestão de custos com
administração FLEXÍVEL.

Para cada necessidade, uma solução.

Não perca tempo nem dinheiro. Tenha o
controle total da telefonia da sua empresa.

Relatórios completos para você descobrir
a melhor maneira de economizar.
> Relação de gastos por ramal, departamentos e áreas da empresa;
> Comparação das tarifas de cada operadora VoIP, celular e fixa;
> Mapeamento de ligações locais, DDD, DDI, VoIP e celular;
> Controle de chamadas por dia e horário;
> Envio de relatórios por e-mail, impressos etc.

Novidade
Tarifação de números portados.
www.leucotron.com.br

Inove na telefonia da sua empresa.
Torne-a ainda mais eficiente.
O Taritron Flex, sistema de registro de telefonia Leucotron,
traz funções capazes de melhorar a gestão telefônica de
sua empresa. Entre os principais recursos estão:

Gestão de custos

Histórico

Relacionamento
com clientes

Relatórios

Pesquisas

Segurança

> Cadastro de planos corporativos das operadoras;
> Histórico de ligações recebidas e efetuadas registradas em
uma bases de dados;
> Coleta de bilhetes via serial e rede através de protocolos TCP,
UDP, FTP e TFTP;
> Atribuição de créditos aos ramais através do ramal card;
> Bloqueios automáticos e aviso de estouro de cotas;
> Agenda integrada com identificação;
> Relatórios por período, ramal, número discado, via rota, centro
de custo, duração, localidade, departamento e operadora;
> Gestão centralizada dos gastos das centrais Active ou Ision IP
com o Multi-Site;
> O Taritron Flex é constantemente atualizado de acordo com as
mudanças efetuadas pelas operadoras, como tarifas, localidades,
regras etc.

O sistema Taritron Flex vai além da eficiência e
economia. Ele é uma ferramenta de segurança
para a gestão de telefonia da sua empresa.

Para cada necessidade, uma solução.

Você controla os gastos em telefonia de
onde estiver e quando quiser.
O “módulo de relatórios WEB”, disponível para o Taritron Flex, é um
recurso que permite controle de gastos do ramal ou departamento através
da internet. A tarifação online potencializa as funcionalidades deste software
e simplifica as instalações e atualizações.

Vantagens do Relatório WEB Taritron Flex:
> Permite o acesso e o controle
individual dos responsáveis de
cada ramal ou departamento;
> A geração de relatórios do Taritron
Flex fica muito mais fácil;

> Fácil atualização.
> Software online (não requer instalação), podendo ser acessado de
qualquer lugar, a qualquer hora;

Para cada necessidade, uma solução.

www.leucotron.com.br

0800 035 8000

A Leucotron se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste material, sem prévio aviso.
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Economia e mobilidade
trabalhando juntas pela
sua empresa.

