Reference

Rychlost přístupu k datům
ve firmě rozhoduje o jejím úspěchu
Volání
z pevné
a z mobilu

Internet
do kanceláře

Název firmy:
EFEKTA CONSULTING, a.s

Předmět podnikání:
investiční služby – obchodování
s cennými papíry

Internet
a e-mail
na cesty
Firemní IT
a další
služby

„S přechodem na nové služby od O2 jsme výrazně snížili
náklady na komunikaci uvnitř firmy i vně a zajistili stabilní
a rychlý přísun potřebných informací. Teď už nám žádný
obchod neuteče.“

Počet zaměstnanců: 24
Počet poboček: 2
Potřeby zákazníka:
• Spolehlivé a rychlé
internetové připojení
• Volání z pevné linky
• Optimalizace služeb pro
telekomunikace spojená
s úsporou nákladů

Řešení od O2:
• Internet Business
• O2 Neomezená linka
• O2 Business tarify
s Rámcovou dohodou

Přidaná hodnota
řešení od O2:
• Úspora nákladů za volání

Jaroslav Sochor
ředitel EFEKTA CONSULTING, a.s.

Jaké potřeby řešila firma?
EFEKTA CONSULTING byla
v souvislosti se svojí expanzí (otevření
nových poboček, přijímání dalších
zaměstnanců) nucena přehodnotit
portfolio telekomunikačních služeb,
které využívala uvnitř i vně firmy.
Výběr nových řešení se přitom týkal
všech oblastí, ať už jde o připojení
k internetu nebo o firemní volání. Silný
důraz kladla zejména na spolehlivost
a kvalitu. Protože obchoduje s cennými
papíry, potřebuje kdykoli aktuální data
z celého světa. Při rozhodování byla
samozřejmě důležitá také optimalizace
nákladů na telekomunikaci firmy.

• Kvalitní služby společně
s širokou nabídkou

Řešení na míru od O2

• Kvalitní péče Business
Partnera

Po podrobné analýze potřeb zákazníka
nabídl obchodní zástupce O2
internetové řešení Internet Business.
Symetrické připojení, které stahuje
a odesílá data stejnou rychlostí
a umožňuje přímé datové propojení
poboček.

EFEKTA má v současnosti 7 linek, díky
nimž si zaměstnanci v rámci firmy
volají zadarmo, a navíc mohou aktivně
využívat všech služeb IP telefonu,
jakými jsou například telefonní seznam
a záznamník.
Vedle pevné linky mají samozřejmě
všichni zaměstnanci mobilní telefony
s tarify O2 Business.
EFEKTA má podepsanou Rámcovou
dohodu, která nabízí další výhody pro
mobilní volání společně s možností
výběru nových telefonů již od 1 Kč.
Se službami od O2 je ředitel Sochor
maximálně spokojený:
„Díky přechodu na nové služby
od O2 se nám podařilo výrazně
snížit náklady na komunikaci uvnitř
firmy i vně a zajistit stabilní a rychlý
přísun potřebných informací.
Takže teď už nám žádný obchod
neuteče.“

Reference

Více výhod
od jediného
dodavatele
Náklady
pod kontrolou
• Dedikovaný obchodní zástupce
pro společnost pravidelně
připravuje optimalizaci tarifů
a pomáhá jí tak šetřit finanční
prostředky.

Řešení na míru přináší
výhody
• Zodpovědnost za správu celého
řešení je na straně O2
• Úspora času a nákladů
• Řešení je sestaveno podle
individuálních potřeb zákazníka

Kontaktujte nás
Linka pro podnikatele a firmy:
800 203 203
(nebo *52 z O2 mobilního telefonu)
Pro nové zákazníky:
800 333 555
firmy@o2.com
Pro více informací navštivte
www.o2.cz/podnikatel.

Krátce o zákazníkovi:
EFEKTA CONSULTING
EFEKTA CONSULTING, a.s., vznikla
v roce 1994. Tehdy, v počátcích
kapitálového trhu v ČR, její
zaměstnanci pomáhali zakládat Burzu
cenných papírů v Praze.
Dnes je EFEKTA pružným a silným
obchodníkem s cennými papíry,
s velkými zkušenostmi na kapitálovém
trhu.
V současné době má centrálu
a pobočku v Brně a nově otevřenou
pobočku v Praze. Celkový počet
zaměstnanců se v posledním měsíci
zvýšil z 8 na 24.

Od roku 2000 je držitelem licence
na obchodování zahraničních
cenných papírů a na obchodování
v USA, v roce 2001 získala jako jedna
z prvních licenci na organizování
veřejných dražeb CP.
Vice na www.efekta.cz

