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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 rozwiązaniem
informatycznym, które wspiera działalność operatorów telekomunikacyjnych w zakresie
pozyskiwania, obsługi i rozliczania klientów oraz wspomaga prowadzenie transakcji
pomiędzy operatorami. Rozwiązanie może być wykorzystywane we wszystkich
segmentach usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej, komórkowej, usługach
internetowych i telewizji kablowej.

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

Wartość kontraktu objęta jest tajemnica handlową.
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IMS rozpoczyna współpracę z Centrum
Handlowym Forum w Gliwicach
Internet Media Services S.A. (IMS) - lider
polskiego rynku Marketingu Sensorycznego,
rozpoczyna współpracę z kolejną Galerią

Handlową. Jest to 29 ... »
[30.04.2012] KG | WIADOMOŚĆ ZE SPÓŁKI

InteliWISE: Wdrożenie e-Urzędnika w
Gdyni
Pierwszy w Polsce Wirtualny Urzędnik
pomaga mieszkańcom i przedsiębiorcom w
załatwieniu wielu spraw przez Internet.

Urząd Miejski w Gdyni znalazł ... »
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Telesto podpisuje ważny kontrakt
Zarząd TELESTO S.A. informuje, że w dniu
27.03.2012 otrzymał informację o zawarciu
umowy z International Paper-Kwidzyn Sp. z
o.o., której przedmiotem ... »
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Suntech wdroży system bilingowy w NOM

Witamy na portalu newconnect.info gdzie znajdą Państwo bieżące informacje o spółkach, notowania new connect, komentarze związane debiutami 2011 i 2012 oraz zapowiedzi, wyniki i różnego typu analizy. Ciekawą
funkcjonalnością NewConnect.info jest także kontaktowanie inwestorów posiadających nadwyżki finansowe ze spółkami, które poszukują kapitału. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych małym parkietem, począwszy
od właścicieli spółek już notowanych lub dopiero planujących debiut na NewConnect, poprzez inwestorów i analityków.
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LUG S.A. otwiera się na nowy kontynent
LUG S.A. – notowany na NewConnect,
jeden z największych producentów
opraw oświetleniowych w Polsce – ... »
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