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Jablocom Phone Solution
Jak odhadnout možnou úsporu?
V čem spočívá úspora?
Stolní telefony Jablocom využívají pro
volání služeb sítě mobilního operátora.
Stejně jako běžný mobil. Vaše firma díky
nim nepotřebuje pevné linky, ústřednu
ani další infrastrukturu.
Z toho plyne několik úspor:
 Úspora za pronájem linek
I neomezený mobilní tarif dnes firma
pořídí levněji, než pevnou linku.
 Úspora za údržbu infrastruktury
Pobočková ústředna vyžaduje údržbu.
O mobilní síť pečuje operátor.
 Všechna čísla v jedné síti
Mobilní i stolní telefony v jedné síti
přinášejí úspory z rozsahu.

Víte, že…
Státní pozemkový úřad pořídil řešení
Jablocom o 60 % levněji než zvažované
řešení založené na IP telefonii?
Pokud na pevné lince provoláte
řekněme 60 minut měsíčně, ušetříte
přechodem na mobilní síť na provozu
typicky 3.600 – 4.000 korun ročně?



Nižší investiční náklady a odpisy
Pokud stojíte před rozhodnutím, jak
telefonii ve firmě řešit, ušetříme Vám
značnou část investic.

Co budete potřebovat?
A. Měsíční vyúčtování operátora, který
Vám poskytuje služby pevných linek.
Prohlédněte si alespoň tři poslední a
počítejte s „typickým“ měsícem.

C. Faktury od specializované firmy
spravující Vaši pobočkovou ústřednu
O Vaši ústřednu se někdo stará.
Podívejte se, kolik si za to fakturuje.

B. Smlouvu s mobilním operátorem
(nebo vyúčtování či nabídku)
Potřebujete zjistit, jaké mobilní tarify
máte již dnes nasmlouvané.

D. Přehled nutných investic do
stávajícího systému
Chystáte rozšíření, aktualizaci,
obnovení licencí, nebo jinou úpravu?
Připravte si k ruce cenové nabídky.
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Stávající provozní náklady
Měsíční telekomunikační poplatky
Opište celkovou měsíční částku
z měsíčního vyúčtování operátora A1.
Měsíční náklady na údržbu ústředny
Projděte si faktury C a spočítejte měsíční
průměr2.
Celkové stávající provozní náklady
Sečtěte předchozí dvě položky.
(P1+P2)

P1

Kč bez DPH

P2

Kč bez DPH

P3

Kč bez DPH

Provozní náklady po zavedení řešení Jablocom
Nejprve si projděte si Vaši smlouvou s mobilním operátorem B a vypište si mobilní tarify
vhodné pro použití „na stole“. Potřeby většiny firem pokryjí zpravidla jeden až tři tarify:
neomezený tarif, tarif se zhruba hodinou volného volání a minimální tarif.
V druhém kroku si projděte vyúčtování pevných linek A pěkně linku po lince. Kolik se na
linkách měsíčně provolá? Kdyby byly provozovány na mobilní síti, jaký mobilní tarif by se
pro každou z nich hodil nejlépe?3
Název tarifu

Volné
minuty

Měsíční platba
[Kč bez DPH]

Celkem

Počet linek

Celková měsíční
platba [Kč bez DPH]

P4

P5

Částka P5 jsou předpokládané celkové provozní náklady po zavedení řešení Jablocom4.

1

Částku případně ponižte o služby, které si budete
chtít v každém případě ponechat. Například pokud
je součástí vyúčtování třeba internetové připojení,
které zachováte.
2
Pokud máte na správu telefonního systému
vyčleněny zaměstnance u Vás ve společnosti,
můžete přičíst i relevantní interní náklady.
3
Pokud máte telefonních čísel hodně, můžete
použít metodu jednotného tarifu založeného na
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„průměrném“ volání. Pozor, v případě využívání
pobočkové ústředny nezapomeňte zohlednit i čas
provolaný uvnitř firmy.
4
Výpočet slouží pro základní orientaci. Před
implementací doporučujeme kontaktovat Vašeho
operátora a nechat si připravit nabídku na míru.
Ušetříte. Ptejte se i na funkci VPN („volání zdarma
v rámci firmy“).

Jablocom Phone Solution (3/4)

Měsíční provozní úspora
Měsíční provozní úsporu získáte jako rozdíl mezi stávajícími provozními náklady a
provozními náklady po zavedení řešení Jablocom.
Měsíční provozní úspora
(P3-P5)

P6

Kč bez DPH

Nutná investice
Pro zavedení řešení Jablocom je nutná investice do nových telefonních přístrojů
Jablocom Essence. Pro projekty ve středně velkých firmách a institucích (cca 24 telefonů
a více) můžete počítat s projektovou cenou 2.980 Kč bez DPH. Pro konkrétní nabídku nás
prosím kontaktujte.
Nutná investice do nových přístrojů
Vynásobte potřebný počet telefonů
jednotkovou cenou telefonu. Jiné
investice nejsou třeba.5
(P4 * jednotková cena přístroje)

P7

Kč bez DPH

Doba návratnosti investice
V posledním kroku spočítáme dobu návratnosti investice do řešení Jablocom.
Očištěná investice
Kolik Vás bude zavedení řešení Jablocom
skutečně stát? Od investice P7 odečtěte
případné investice nutné na udržení
stávajícího systému (dle nabídek D).
Doba návratnosti investice v měsících
Nyní očištěnou investici vydělte měsíční
provozní úsporou.
(P8/P6)

P8

Kč bez DPH
(P7 – investice dle nabídek D)

P9

měsíců

5

Tuto částku můžete ještě navýšit o další náklady, které se zavedením telefonního řešení Jablocom souvisí.
Může se jednat třeba o novou GSM kartu do zabezpečovacího systému firmy, tisk nových vizitek nebo
mzdu brigádníka, který do nových telefonů vloží SIM karty a roznese je po kancelářích.
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Vyhodnocení





Možnou měsíční provozní úsporu naleznete v poli P6.
Nutnou investici do telefonního řešení Jablocom naleznete v poli P7.
Budete potřebovat P4 nových přístrojů Jablocom.
Investice do nich se Vám zaplatí po P9 měsících provozu.

Dávají Vám tato čísla smysl? Pomůže Vám přechod na telefonní řešení ušetřit? Vrátí se
investice v rozumném časovém horizontu?
Pokud ne, děkujeme Vám za čas strávený nad kalkulací. Budeme rádi, pokud se k nám
vrátíte, až budete řešit generační obměnu Vašeho telefonního systému.
Pokud ano, blahopřejeme. Dokážeme Vás zcela zbavit pevných linek, ústředny a další
infrastruktury. A společně ušetříme. Kontaktujte nás. Probereme spolu podrobnosti a
s plánem přechodu Vám pomůžeme.

Kontakt
JABLOCOM s.r.o.
V Nivách 12
466 01 Jablocom nad Nisou

obchod@jablocom.com
(+420) 777 777 000
www.jablocom.cz/phonesolution

Těšíme se na slyšenou.
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