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Suntech rozszerza umowę z NOM
Marek Jaślan 21-08-2012, ostatnia aktualizacja 21-08-2012 11:20

Firma Suntech  podpisała z Niezależnym Operatorem Międzystrefowy (NOM) aneks rozszerzający do wczesniejszej
umowy z 2010 roku i wdroży u operatora zintegrowany system Billing, CRM i Workflow oraz rozszerzy licencje na
wdrożony już system WiMAX Provisioning.

Rozwiązanie ma usprawnić w NOM procesy  pozyskiwania, obsługi i rozliczania klientów oraz wspomóc prowadzenie
transakcji pomiędzy operatorami.

Wartość kontraktu objęta jest tajemnica handlową.

Przeczytaj więcej o:  NOM, suntech, umowa

rpkom.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Przeczytaj również:Przeczytaj również:

Prezydent Gdańska: Zarzuty Macierewicza to paranoja
- To jest paranoja - tak prezydent Gdańska Paweł Adamowicz skomentował
wypowiedź Antoniego Macierewicza (PiS) o systemie mafijnym, który chronił
prezesa Amber Gold Marcina P.

Wielka Brytania: Włamywacz zabił Polaka
40-letni imigrant z Polski pracujący jako sprzątacz stawił czoło włamywaczowi w
zachodnim Londynie, który zadał mu śmiertelny cios nożem w klatkę piersiową.
Polak zmarł w szpitalu. Brytyjsk…
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OC samochodu już od 262zł/rok plus 20% zniżki.
W AXA DIRECT za OC samochodu zapłacisz już od 262 zł/rok. Dostaniesz
również 20% zniżki.

900 dni Jana Piwnika - Ponurego
Sto lat temu, 31 sierpnia 1912 roku, urodził się Jan Piwnik, "Ponury", legendarny
dowódca Armii Krajowej (poległ w 1944 roku)
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