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SOLUÇÕES
INTEGRADAS
EM TELECOM



Agora, os gestores das 
empresas podem fazer sua 
Gestão de Telecom baseada 
em controle e monitoramento 
de dados.

Entendemos que as empresas exigem cada vez mais agilidade, 
informação, inteligência estratégica e controle.

 Por isso, desenvolvemos uma plataforma SMDCOM para aumentar 
o controle e aprimorar os processos, por meio de uma tecnologia, 
moderna, robusta e diversificada, visando soluções que integram 
eficiência na gestão dos processos de comunicação internos e 
externos.



A SMD Telecom é uma empresa de alta tecnologia que oferece a 
mais de 40 anos Soluções de Acesso Telecom, customizadas e 
completas para o melhor gerenciamento de big data em função de 
eficiência, velocidade, custo x benefício, qualidade de atendimento e 
histórico de informações, ou seja, o controle e melhoria da gestão 
corporativa, produtividade da gestão de telefonia móvel e fixa, 
estabelecendo padrões de alta qualidade.

Missão: Implantar soluções inteligentes em telecomunicações, por 
meio de atendimento personalizado e produtos de qualidade, 
contribuindo com a gestão dos processos de comunicação.

Visão: Ser referência na gestão dos processos de telecomunicações.

Valores: Ética, comprometimento, transparência, credibilidade, 
respeito, administração participativa e qualificação.



SSMDCOM



CONTRATO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM TELECOM 
Implantação da plataforma SMDCOM  que oferece inúmeras características para 
aprimorar a gestão corporativa.

CONTRATO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM TELECOM / PANASONIC
Implantação da plataforma SMDCOM que oferece inúmeras características para 
aprimorar a gestão corporativa. Além disso, será oferecido em Haas - hardware as a service 

CONTRATO DE GESTÃO TELECOM ESTRATÉGICA DE TELEFONIA MÓVEL
Implantação da plataforma SMDCOM que oferece inúmeras características para 
aprimorar a gestão corporativa da telefonia móvel.

CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Assegura o SLA – Service Level Agreement de até 4 horas, 
e atendimento remoto 24 x 7.

VENDA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
REPRESENTANTE DE SISTEMAS PANASONIC – SOFTWARES, 
CENTRAIS, APARELHOS.

Produtos



Diferenciais e Vantagens



A solução SMDCOM é ideal 
para controlar todas as 
ligações da empresa, 
permitindo análise e controle 
total da utilização dos 
recursos e planos contratados.



Módulos SMDCOM

Haas e TEM



O principal objetivo da plataforma SMDCOM é fornecer para os clientes  
valor agregado de conhecimento da boa utilização do universo 
Telecom, bem como, todas as facilidades que a plataforma      pode 
entregar em termos de dados de informação via relatórios 
automatizados com foco na gestão de resultados, controle de 
performance da equipe de atendimento, vendas e otimização 
de resultados de comunicação interna.

Haas e TEM



MÓDULO 1 - Haas



Haas

Uma das principais dúvidas na hora de 

considerar o uso de um determinado 

equipamento está entre comprar ou locar. 

Que tal ter a tranquilidade de saber que seu 

equipamento está seguro com reposição 

garantida 24 horas por dia?



Haas

Benefícios

Garantia da continuidade do sistema;

Elimina custos de manuteção preventiva ou corretiva;

Agilidade na reposição de peças;

Suporte ágil;

Equipamentos customizados para sua necessidade;

Baixo custo operacional;

Elimina despesas de controle de patrimônio.



MÓDULO 2 - TEM



TEM

Para uma gestão qualificada, contamos 
com uma equipe altamente capacitada
para proporcionar a melhor experiência 
para sua empresa;

Esta solução permite "um" melhor controle sobre toda a sua telefonia e
recursos, dentre eles:

Utilizações e serviços contratados;
Rateios;
Registros de atendimento, não atendimento e utilização;

Além do suporte em todas as negociações com as operadoras
que sua empresa precisar.



Resultados



• Histórico e conhecimento do perfil de consumo da telefonia de sua empresa;

• Controle de todas as ligações;

• Redução de custos;

• Recebimento de relatório diário, mensal ou periódico via digital com os relatórios 
  completos do desempenho da telefonia corporativa;

• Acompanhamento de um consultor da SMD TELECOM para  orientação estratégica; 

• Acesso aos gestores do acompanhamento da telefonia em tempo real via online;

• Automatização da discagem rápida dando maior agilidade e velocidade via 
  cadastro de toda a agenda telefônica;

• Firmware atualizado constantemente na plataforma;

• Segurança das informações com acessos restritos por 
  hierarquia;

Resultados



PDCA 



A plataforma SMDCOM é a solução 
completa para a sua empresa, permitindo 
uma visão 360 graus, sobre os serviços 
de telecom, possibilitando 
uma melhor utilização e experiência.

PDCA



Módulo de implantação do SOFTWARE SMDCOM: 
Implantação do software e/ou equipamentos 
para compor o sistema de informações.

Módulo de capacitação 360 graus: Capacitação e 
treinamento de gestores, colaboradores e líderes 
da empresa. 

Módulo de suporte de implantação e criação de cultura 
interna de utilização: Definição do consultor fidelizado. 
Definição da periodicidade de visitas presenciais. 
Definição da periodicidade para consultoria via remota.

Módulo pós venda SMD: 
Melhoria contínua em busca da 
melhor experiência.



CLIENTES



CASES
DE SUCESSO

GRUPO PORTÍRIO
Leandro Cabrerisso - Chief Information Office 

Tínhamos uma tecnologia ultrapassada e que gerava um alto custo de 
manutenção além das limitações tecnológicas. Fui parceiro da SMD na antiga 
empresa onde trabalhei, como já conhecia o trabalho, comprometimento e 
resultados que a SMD sempre teve, fizemos um estudo para melhoria do 
cenário de telefonia da companhia e nossa direção comprou o projeto. Além 
das atualizações tecnológicas, conseguimos ter um significativo ganho em 
custos, além dos relatórios de gestão e do suporte, com isso podemos focar em 
gerar outras soluções. Além da gestão, ganhamos muita qualidade e reduzimos 
o custo da telefonia fixa. Somos um grupo composto por 5 empresas. Nossa 
matriz fica em Sorocaba e temos filiais em todo o território nacional que são 
interligadas através das soluções propostas pela SMD. Temos mais de 7.000 
colaboradores e um fluxo de mais de 2.000 ligações diárias.



CASES
DE SUCESSO

LONGA INDUSTRIAL
André Jardine - Coordenador de T.I

Os conhecemos através de uma prospecção da própria SMD. Tínhamos altos 
custos com telefonia e sem um gerenciamento centralizado. Nos passaram 
muita credibilidade, mostrando muita eficiência e resolvermos testar, e com 
sucesso. Hoje temos nossos gerenciamentos de relatórios centralizados. Os 
custos de telefonia Fixa e Móvel diminuíram e temos uma assessoria e 
atendimento constante com excelência.



CASES
DE SUCESSO

FÊNIX AGRO - QUIMIFOL
Paladini - Gerente Administrativo

Em busca de melhorias relacionadas à Telefonia, fomos ao mercado buscar 
soluções para os problemas existentes na Fênix Agro - QUIMIFOL. Dessa forma 
é que contatados a SMD. Depois de apresentadas às propostas e diversas 
reuniões, acreditamos no trabalho da SMD e partimos para as mudanças 
necessárias apontadas por eles. Vieram então os resultados dessa parceria: 
passamos a ter telefonia de qualidade “digital”; redução considerável das 
despesas para com telefonia; suporte técnico de pronto atendimento e 
comercial envolvido sempre em busca de reduzir custos e oferecer melhorias 
apresentadas pelo mercado ao seu cliente. Com nossa atuação pelo Brasil todo 
no ramo da agricultura, em distribuição de “Fertilizantes Foliar” de Alta 
Performance – QUIMIFOL, mais do que nunca temos que ter uma telefonia de 
excelência para o nosso trabalho. Valeu SMD!
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