Defero Commsult
Bij het afstemmen van nieuwe mobiele communicatie contracten komt een hoop kijken.
Om die reden biedt Defero een nieuwe dienstverlening aan, genaamd ‘Commsult’. Dit betreft
een dienst die alle ellende oplost bij het afsluiten van uw nieuwe mobiele contracten!
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze dienst, doet Defero niet mee in het offerte
traject. Wij ontvangen geen provisie van de partner die u kiest en voelen geen druk van de
providers om targets te halen. Wij werken dus echt voor U! Dit zorgt ervoor dat wij 100%
onafhankelijk te werk gaan.
Wat doen wij?
•     Wij maken een analyse van uw huidige verbruik, per gebruiker en voor het hele bedrijf.
•     Wij stellen uw offerte aanvraag op (inclusief alle benodigde gegevens).
•     Wij leveren een ‘template’ aan die ingevuld moet worden bij de potentiële leveranciers.
•     Gebaseerd op uw ECHTE verbruik maken wij een vergelijking / beoordeling van de
ontvangen offertes.
•     Wij maken een opsomming van de voor- en nadelen van de potentiële partners.
•     Op basis van ECHTE gegevens, stellen wij een samenvatting / begroting op van de
verwachte kosten voor de duur van het contract.
•     Wij weten wat de mogelijkheden zijn, want dit is ons dagelijkse werk! Door middel van 25
jaar ervaring in deze branche weten wij wat er in de markt speelt. Dit zorgt ervoor dat u
via ons een markt conform contract afsluit.
•     Na ingang van het contract controleren wij of alles naar behoren wordt uitgevoerd.
•     Ook kunnen wij een afspraak maken over de regelmaat van het controleren van uw
facturen. Wij geven hierbij advies over eventuele aanpassingen, die bijdragen aan het
reduceren van kosten tijdens de contractperiode.
Wat kost het?
Wij stemmen gezamenlijk af welke vergoeding er in rekening wordt gebracht voor de uitvoering van de dienstverlening. De hoogte is afhankelijk van wat u van ons verwacht. Onze kennis
en ervaring zorgen ervoor dat deze dienst zelffinanciering is.
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