
Türk Telekom’dan hizmet alan müşteriler, TelcoMeter 
Gider Yönetim Uygulaması sayesinde telekom masraflarını 
daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyor, ek özelliklerle pek 
çok avantaj sağlıyor.
İnnova’nın Türk Telekom ile birlikte geliştirdiği TelcoMeter çözümü sayesinde, Türk Telekom’dan 
hizmet alan kurumlar yeni avantajlar elde ediyor.

İşletmeler, TelcoMeter Gider Yönetim Uygulaması sayesinde telekom masraflarını istedikleri 
kırılım ve detayda inceleyebiliyor, interaktif seçenekler ile farklı bakış açılarından yönetim 
hiyerarşisi, ifa edilen görev, kullanım sıklık ve tipine göre analizler sunabiliyor.

TelcoMeter Gider Yönetim Uygulaması, işletmelerin telekom masraflarını net bir şekilde 
görebilmeleri ve buna uygun yeni çözümleri devreye alabilmeleri için İnnova ve Türk Telekom 
ekiplerinin işbirliğiyle özel olarak hazırlandı.

Uygulamanın yalnızca raporlama ile sınırlı olmaması, telekom masraflarını her bir çalışan 
özelinde takip edebilmenize yardımcı oluyor. Türk Telekom’un hem mobil hem de sabit hat 
müşterileri için sunulan TelcoMeter ile siz de kullanım trendlerinizi öğrenin ve buna uygun tarife 
ve hizmet alımınızı güncelleyin.

Yeni hizmetler, yeni avantajlar

İnnova TelcoMeter

Öne Çıkan Özellikler

Fatura Analiz: Kullanıcılarınız için tarife dışı satın aldığınız paketleri kolayca takip edin. Bu 
sayede giderlerinizi daha etkin yönetin ve TelcoMeter’ın gelişmiş özellikleriyle doğru paketi 
seçerek fatura maliyetlerinizi kontrol edin.

Hazır Rapor Setleri: Uygulama ile gelen hazır rapor setleri ile verileri detaylı bir şekilde analiz 
etme olanağı yakalayın. Microsoft Power BI ürününün zengin seçenekleri sayesinde verilerinize 
kolay bir şekilde ulaşın ve ihtiyaç duyduğunuz raporu hızlı bir şekilde hazırlayın.

Kullanım Takip: Kurum içi hiyerarşik yapınız TelcoMeter için de geçerli. Uygulama içinde 
katmanlı olarak bulunan direktörlük, departman ve çalışanlar için süreçler tasarlayın. Her bir 
çalışanınızın kullanım alışkanlıklarını izleme olanağı elde edin.

Tarife Takip: TelcoMeter tarife değişiklik süreçlerinin takibine olanak tanır. Uygulama ile 
yalnızca son değişiklikleri değil, geçmişe yönelik hangi tarifeler arasında geçiş yapıldığını da 
görebilirsiniz. 

Varlık Zimmet Takibi: İnsan Kaynakları departmanınızın işlerini kolaylaştırın. Türk Telekom 
aracılığıyla dağıtımı yapılan telefon, numara, modem vb. varlıkların zimmet süreçlerini 
TelcoMeter üzerinde izleyin. Personeliniz arasında yaptığınız cihaz değişimlerini geçmişe 
yönelik olarak görüntüleyin ve raporlayın.

TelcoMeter, bulut bilişim tabanlı yapısı, gelişmiş raporlama seçenekleri, varlık yönetimi gibi pek 
çok alanı kapsayan özelliklerle donatıldı.



İster KOBİ ister büyük bir holding…

İnnova’nın telekom sektörüne 
sunduğu çözümler arasında yerini 
alan TelcoMeter, Türk Telekom 
müşterilerini iletişim giderlerinde 
optimal seviyeye taşıyor.

TelcoMeter uygulaması bulut platformu üzerinde esnek bir altyapıya ve lisanslama 
alternatiflerine sahiptir. Bu yetenekler, uygulamanın küçük KOBİ’lerden binlerce çalışana sahip 
büyük şirketlere kadar her ölçekteki şirkete kolayca uyarlanmasını sağlar.

Elde Edeceğiniz Bazı Faydalar

Gider analizi: Tüm faturalara ait detay bilgileri uygulama üzerinden takip edin. Fatura kesim 
tarihinden 1 gün sonra sisteme yüklenen veriler her zaman elinizin altında.

Kullanım alışkanlıklarının tespiti: Kullanım alışkanlıkları her bir personel için değişkenlik 
gösterebilir. TelcoMeter ile çalışanlarınızın kullanım trendlerini ses, SMS, data ve paketler 
bazında takip edebilirsiniz. Çalışan bazında inceleyebildiğiniz bu bilgilerle değişen kullanım 
alışkanlıklarına yönelik tarife güncellemelerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

SaaS ile minimum kullanım maliyeti: Microsoft raporlama teknolojileri ile birlikte Software-
as-a-Service modeliyle sunulan TelcoMeter için ek donanım maliyeti yapmak zorunda 
kalmazsınız. Rapor tasarımı yapacak teknik personel dışında ek lisans maliyeti olmadan sistemi 
hemen devreye alabilirsiniz.  Böylece kullanım maliyetlerinizi kolayca optimize edebilirsiniz.

Zimmet süreçleri takibi: Cihazlar ve numaralar çalışan sicil numaraları ile ilişkilendirilir. 
Böylece bu varlıkları çalışan bazında inceleme olanağı elde edersiniz.

Mobil rehber: Çok sayıda çalışana sahip şirketler için çalışanlar arası iletişim önemli bir 
konudur. TelcoMeter yalnızca kurum içi iletişimi sağlayacak detaylı rehberi sunmakla kalmaz, 
aynı zamanda numara ve kullanıcı değişikliklerinin de otomatik olarak güncellenmesini ve 
görüntülenmesini sağlar.

TelcoMeter, etkin süreç yönetimi dışında da ek faydalar sunar. Bu faydalar ile varlık yönetiminizi 
kolaylaştırır, telekom maliyetlerinizde tasarruf sağlayabilirsiniz.
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