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VISÃO GERAL

VANTAGENS PRINCIPAIS FUNÇÕES

O Gestel é uma solução para a gestão e auditoria de serviços de telefonia, 
personalizado às necessidades de sua empresa para reduzir custos e 
ampliar os benefícios dos contratos firmados. O sistema pode ser 
integrado a diversos modelos e layouts de arquivos e ser adaptado 
conforme a necessidade e realidade de cada cliente.  

OO Gestel Auditor realiza a auditoria de contas e dispõe de gráficos de uso, 
números mais discados, relatórios de discrepância, números em blacklist, 
e ainda permite a auditoria retroativa (para a recuperação de passivos em 
faturas já realizadas), além de várias outras formas de controle 
customizadas para a otimização de suas faturas telefônicas e recuperação 
de passivos. 

CONFIGURAÇÃO DE CONTRATOS
Podem ser configurados todos os contratos de telefonia existente em sua 
empresa seja fixo ou móvel de forma simples para que seja feito a auditoria 
das faturas.

DIVERSOS FORMATOS
NossaNossa solução de auditoria permite a importação de mídias em diversos 
formatos, como arquivos de texto em formato CSV ou TXT, arquivos em 
formato PDF, específicos das operadoras ou no modelo FEBRABAN, seja 
na versão V2 ou V3.

AUDITORIA PRECISA
ArmazenamentoArmazenamento e processamento automático das faturas, com 
informações que permitem o controle dos gastos com telefonia fixa, móvel 
e dados. 

DASHBOARD COM RELATÓRIOS E INDICADORES
Fornecimento de informações gerenciais sobre o uso dos recursos com 
informações relevantes para o controle de telecomunicações e 
entendimento melhor do perfil de utilização. 

TOTOTALMENTE WEB
O Gestel Tarifador é uma ferramenta totalmente web. Os usuários podem 
acessar a ferramenta de qualquer dispositivo conectado à internet e um 
navegador. 

HOSPEDADO NA NUVEM
PensandoPensando em minimizar os investimentos do cliente em infraestrutura, nós 
alugamos e hospedamos o sistema em nuvem nos nossos servidores com 
toda a segurança e proteção dos dados contidos.

DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO GRATUITOS
Acesso a manuais e vídeo-aulas de como utilizar a ferramenta e gerar 
relatórios.

• Gerenciamento do processo de recebimento, auditagem e pagamento 
 das faturas;

• Identificação de recursos por múltiplas etiquetas, podendo ser 
 agrupadas por tipo (centros de custo, departamentos e usuários, por 
 exemplo);

• Auditoria automatizada;

•• Identificação de gastos não contratados; 

• Apontamento de chamadas lançadas em duplicidade;

• Importação dos formatos Febraban V2 e V3, PDF, CSV e TXT;

• Agendamento da auditoria das faturas importadas;

• Log de auditoria da fatura;

• Visualizador de fatura em tela, dando opção para o usuário fazer ou   
 não a impressão;

•• Consulta e navegação dos recursos contidos em cada fatura, através 
 da própria tela, sem que seja necessário imprimir relatórios;

• Relatório de serviços cobrados indevidamente pela operadora;

• Laudo de contestação da fatura;

• Resumo por unidades tarifárias;

• Relatório de número mais discado;

• Disponibilização de lista de números elencados como blacklist;

•• Relatório de evolução das auditorias;

• Relatório de consumo por recurso;


