Ny løsning for mobiltelefoner

Tilfører merverdi gjennom
hele livsyklusen

Efficient Technology Management®

Hvordan tilfører vi merverdi
og gir deg bedre kontroll til
en lavere pris?

Vi tar hånd om
hele livssyklusen
Dette inngår i vår løsning for
anskaffelse av mobiltelefoner

Gjennom vår webbaserte portal, Tesma® får du bedre
kontroll. Portalen gir deg en totaloversikt over HW,
avtaletider, finansiell informasjon, hvem som har
hvilken enhet, når den ble anskaffet og hvor den er
allokert. Du tar enkelt ut rapporter for å se dine
kostnader og hvordan de kan budsjetteres kommende
periode. Du ser til og med når det er på tide med en
teknologioppgradering.

•
•
•

Vi vil hjelpe deg under hele prosessen, fra anskaffelse
til opphenting og sikker datasletting på utdaterte
enheter. På denne måten etableres det rutiner der du
i løpet av hele prosessen får full kontroll og trygghet
som sparer tid og penger. Dette hjelper selskapet til å
nå sine bærekraftige mål.

•

Kjøp 100%

Ny telefon innen 10 minutter!
Med ekstra telefoner på kontoret sparer du dyrebar
tid. I mange tilfeller går mye av tilgjengelig tid til å
finne og komme seg til den lokale butikken for å
hente lånetelefon og overlevere opprinnelig telefon til
reparasjon/ feilsøking.

10% besparelse på enhetens
totalkostnad sett opp mot
kontantkjøp.
5% ekstra telefoner på
kontoret for smidig utskifting
om behovet skulle oppstå.
Tesma® – Technology and
Service Management system
for bedret kontroll på alle
enheter.
ISO-sertifiserte prosesser for
håndtering og sletting ved
avtaleslutt (9001 og 14001).

Mobilløsning
90%

Priseksempel
Kjøp

Mobilløsning
18 mnd

7 000 kr

6 300 kr
350 kr/mnd

Vil du ha mer informasjon om
CHG-MERIDIANs løsning for
anskaffelse av mobiltelefoner?
Vennligst kontakt oss

CHG-MERIDIAN Norway AS
Prinsensgt.22
0157 Oslo
+47 23 00 33 00
support_norway@chg-meridan.com

We're there for you worldwide!
Our promise to you: maximum workload reduction througho ut the entire
technology life cycle—fully ind ependent from banks, manufacturers and
service providers. We call it Efficient Technology Management®
www.chg-meridian.com

