WODOCIĄGI i KANALIZACJA

Zarządzanie skomplikowaną infrastrukturą stało się łatwiejsze.
LICZNIKI

Jeżeli masz do wykonania
100
50
tysiące
setki

Analizuj aktualne dane
z liczników, profiluj Klientów,
wykrywaj nielegalne
zużycie i anomalie.

raportów i analiz
osób budżetujących
godzin pracy nad taryfą

INWESTYCJE I REMONTY

MAJĄTEK I TECHNIKA

Efektywnie zarządzaj inwestycjami
w majątek sieciowy dzięki bieżącej
analizie nakładów i efektów.

Kontroluj efektywność prac
eksploatacyjnych na majątku sieciowym,

Monitoruj składowe CAPEX i zracjonalizuj inwestycje.

Opracuj długoterminowy plan rozwoju
oparty na rzeczywistych danych.

(rocznie)

Monitoruj ciągłość dostaw.
Prowadź aktualny rejestr zdarzeń.

Prowadź ewidencję obiektów
i zarządzaj jakością danych
dotyczących tych obiektów.

godzin pracy nad raportami (miesięcznie)

mamy narzędzie, które usprawni Twoją pracę!

RAPORTY 24/7, WSZĘDZIE

ZAKUPY
I ADMINISTRACJA

Centrala, Kierownicy Regionalni, czy Pracownicy
w terenie - korzystają z informacji przez całą dobę
i na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon).

Mierz efektywność procesów
zakupowych i optymalizuj wydatki
w skali całej firmy.

FINANSE I TARYFA

Zbuduj i zarządzaj rankingiem
rzetelnych wykonawców.

Automatycznie kontroluj finanse i na bieżąco odkrywaj
odchylenia od planu.
Przyśpiesz proces uzgadniania taryfy – stwórz niezależną wersję
budżetu, uzasadniaj koszty ponoszone na różnych typach
działalności (przesył, wytwarzanie),.
Przedstaw wyniki finansowe w układach wymaganych przez
Właścicieli przedsiębiorstwa i jednostki nadzoru.

www.BilanderGroup.com

JAKOŚĆ OBSŁUGI
Monitoruj efektywność Twoich kluczowych
kanałów kontaktu z Klientami (elektroniczne,
telefoniczne, punkty obsługi).

WODOCIĄGI i KANALIZACJA

Podejmujesz właściwe decyzje, dzięki aktualnym raportom.
SZUKANIE PRZYCZYN
Szybko znajdź przyczyny
odchyleń od planu.
W dowolnym momencie
prowadź pogłębione analizy
i drążenie danych.

Nadzór
właścicielski

Definiuj nowe raporty oraz
dowolnie zmieniaj istniejące.

DYSTRYBUCJA INFORMACJI

Badaj wpływ subsydiowania
na marże II i III stopnia.
Jest to możliwe dzięki
wyliczeniu rentowności
klienta dla grup klientów,
węzłów, rejonów, miejsc
rozliczeń.

Binocle zapewnia niemal
dowolną granularność
w definiowaniu dostępu
do danych.

Zyskaj co najmniej 50%
czasu, który dzisiaj tracisz
na wprowadzanie danych.
Przeznacz go na
analizę danych,
która przyniesie realne
korzyści Twojej firmie.

www.BilanderGroup.com

Skróć czas przygotowania
taryfy i jej wersji.
System samodzielnie
skalkuluje taryfę dzięki temu,
że gromadzi w jednym miejscu
wszystkie dane operacyjne
(koszty, przychody, technika)
oraz przedstawia je w układach
wymaganych przez Właścicieli.

RENTOWNOŚĆ KLIENTA

Ustal listy osób uprawnionych
do oglądania raportów (np.
według funkcji w organizacji).

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

BUDŻETOWANIE & CONTROLLING

TARYFA

INWESTYCJE

Zarządzaj i skróć proces
budżetowania.
Monitoruj dyscyplinę budżetową
i zredukuj OPEX.
Automatyzuj comiesięczne
prognozowanie wyników.
Prowadź wielowymiarowe
zarządzanie kosztami dla pionów,
procesów, dział. gospodarczych.

TECHNIKA
Analizuj ilość wody
dostarczonej do sieci,
sprzedaż oraz straty pod
względem ilości i wartości.
Raportuj na bieżąco dane
z przepompowni i węzłów
dzięki wspólnemu
źródłu danych.

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW
Zarządzaj Inwestycjami –
skutecznie. optymalizuj
wydatki na inwestycje. Analizuj
w jakich rejonach ponoszone są
największe inwestycje. Inwestuj
w rentowne węzły.
System Binocle pomaga
porównać i obniżyć koszty
(np. budowy 100m sieci).

Podnieś wskaźniki jakości
obsługi Klientów.
Binocle umożliwia stałe
monitorowanie kanałów
zgłoszeń Klientów
(www, telefon,
punkty obsługi).

