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Najbliższe wydarzenia

PRYMUS - Debiut na rynku

NewConnect

(Now)

POLKAP - Debiut na rynku

NewConnect

(Now)

DEPEND - NWZA Spółki ws. zmian w

składzie Rady Nadzorczej

(3 dni)

DTP - NWZA Spółki ws. zmiany

Statutu

(4 dni)

VELTO - NWZA Spółki ws. zmian w

składzie Rady Nadzorczej

(5 dni)

więcej

SUNTECH wdroży system
bilingowy w NOM
admin, śr., 2012-08-29 10:19 

Firma Suntech, wiodący dostawca systemów
OSS/BSS dla telekomunikacji, wdroży u
Niezależnego Operatora Międzysferowego Sp. z
o.o. zintegrowany system Billing, CRM i
Workflow. Obie firmy podpisały w tej sprawie
aneks rozszerzający dotychczasową umowę o
współpracy.

Zintegrowany system Billing, CRM i Workflow jest
nowoczesnym rozw iązaniem informatycznym, które
wspiera działalność operatorów telekomunikacyjnych w
zakresie pozyskiwania, obsługi i rozliczania klientów oraz
wspomaga prowadzenie transakcji pomiędzy
operatorami. Rozw iązanie może być wykorzystywane
we wszystkich segmentach usług telekomunikacyjnych:
telefonii stacjonarnej, komórkowej, usługach
internetowych i telew izji kablowej.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest
pierwszym alternatywnym operatorem telefonii
stacjonarnej działającym na polskim rynku już od 1999
roku. Firma NOM św iadczy usługi połączeń
stacjonarnych zarówno dla klientów indywidualnych jak
i małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość kontraktu objęta jest tajemnica handlową.

źródło: Suntech
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Biuletyn Newconnectora

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn z
najważniejszymi informacjami o
rynku NewConnect wpisz poniżej
swój adres email:
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Zachowaj

Naszą misją jest dostarczanie inwestorom informacji oraz narzędzi niezbędnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku NewConnect.
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210 people like newconnector.pl.
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DENT-A-MEDICAL i LUX MED wspólnie zadbają o zęby miliona pacjentów | Newconnector.pl
www.newconnector.pl

Pierwszy serwis w całości poświęcony rynkowi NewConnect, który dostarcza inwestorom unikalnych informacji oraz narzędzi niezbędnych przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.
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