
O CLIENTE

O DESAFIO

A RESPOSTA: UMA HISTÓRIA DE SUCESSOS

AS FERRAMENTAS

A Net One é uma empresa de Telecomunicações que oferece uma grande variedade de 
produtos e serviços de Internet, ambicionando ser o maior provedor de internet e serviços 
agregados de Angola.

A qualidade dos dados da Net One precisavam de ser nitidamente melhorados à medida que o crescimento da empresa 
determinava um maior controlo dos seus serviços e produtos e rigor na resposta aos clientes.

Colocava-se igualmente o desafio de se olhar para os processos implementados, muitos deles manuais, introduzindo-se 
mecanismos de eficácia e eficiência na operação e gestão, com impacto ao nível dos resultados do negócio.

Depois de um uso prolongado de soluções tecnológicas pouco flexíveis a equipa SQUAD entrou em ação para um levanta-
mento rigoroso e pormenorizado das necessidades da Net One. Pelo facto de não existir uma solução chave na mão que 
respondesse aos desafios lançados e porque os próprios sistemas existentes não podiam ser descontinuados, a equipa car-
acterizou a necessidade e apontou a solução. Era necessário um desenvolvimento tecnológico à medida que respondesse 
a dois desafios: criar uma solução robusta assente em dados dispersos; aproveitar o máximo dos sistemas implementados 
na Net One com soluções de integração entre as novas soluções e os sistemas antigos. 
O desafio foi grande mas os resultados foram de excelência. 

O desenvolvimento à medida é uma opção quando as platafor-
mas de mercado não são adequadas. Na Net One esta solução 
permitiu:

• Centralizar o processo de gestão de 
propostasdesde a apresentação ao fecho                           

• Controlar os processos ligados aos 
serviços prestados: datas, notificações e 
renovações automáticas                           

• Gerir todos os clientes e agentes: 
relatórios, alertas e faturação

• Criar planos de marketing: gerir novos 
produtos, serviços e condições

• Automatização das comunicações

• Geração de documentação de suporte: 
folha de obras, folha de Instalação

“A equipa de desenvolvimento tecnológico da SQUAD revelou-se de grande profissionalismo e capaz de 
resolver todas as questões técnicas apresentadas.” 

Manuel Lavadinho, Diretor de negócios

MISSÃO CUMPRIDA

BENEFÍCIOS E MÉTRICAS
• Controlo total  das variáveis de negócio

 • Poupança de recursos financeiros

   • Aproveitamento das tecnologias existentes
 
       • Assegurar a qualidade dos dados

            • Automatização de processos
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