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NYHET!

Spar tid og penger

fakturakontroll
Priskontroll på din mobilfaktura, opprydning mot mobiloperatørene ved avvik, automatisering 
av fakturaflyt, skille mellom privat og jobbsamtaler, tjenester til lønnstrekk, effektivt verktøy for 
regnskap og skatterapportering.

Finansiering
Alt utstyr kan finansieres med besparelser opptil 30%. Bedriften oppnår svært lave 
månedspriser, skattebesparelser, frigjør kapital og bevaring av likviditet og intern avkastning. 
Bytt når ansatte ønsker etter egne policyregler.

nyansettelser og avgang
Mobit Control Automatiserer prosessene ved nyansettelser og avsluting av arbeidsforhold. Den 
ansatte håndterer selv inn- og utportering av mobilnummer, kjøp av ansatt-mobil og 
ansatt-PC, uten involvering av HR-, IT- og økonomiavdeling.

Nettbutikk
Vi oppretter nettbutikk for 
bedriften, skreddersydd etter 
utvalget av utstyr for de ansatte. 
En moderne brukervennlig 
effektiv digital innkjøpsportal 
som de ansatte kommer til å 
elske.

Mobil- og PC 
innkjøpspolicy

bevisstgjøringsprogram 
for de ansatte og ledere

La de ansatte kjøpe 
drømmemobilen, nettbrettet, 
PCen, de selv ønsker. Beløp

over policy trekkes automatisk 
over lønn. Ingen innvolvering av 
hverken IT, HR eller lønn!

Med MOBIT CONTROL WebApp og månedlig 
bevisstgjøring lærer de ansatte seg å bli en bevisst 
mobilbruker, Resultatet er store direkte besparelser 
for bedriften.

selvbetjening for den 
ansatte

La de ansatte gjøre jobben. Med Control 
får du full selvbetjening for den ansatte. 
Kjøp av mobil eller PC, oppgradere ditt 
abonnement og service/reprasjon. Alt på 
ett sted!

frihet til den ansatte 
med telepolicy

La de ansatte få frihet til å benytte mobilen 
til hva de måtte ønske med brukertilpasset 
Telepolicy. Er kostnadene private vil 
automatisk bli trukket i lønn.

MOBIT CONTROL setter 
bærekraft i fokus og er 
markedets beste 
forvaltnings-tjeneste som 
sikrer bedrifter kontroll over 
virksomhetens samlede 
mobil- og PC-park.



Gjennom effektive 
automatiserte prosesser 
hjelper MOBIT Control 
bedrifter med å spare 
betydelig beløp – opptil 50% 
av dagens kostnader innenfor 
innkjøp og forvaltning av IT- 
og telekom. Kostnadskontroll, 
bedre innkjøpsprosesser, 

bedre innkjøpsbetingelser, MOBIT SWAP, frigjøring av tid for HR-, IT, og økonomiavdelingene, 
GreenPool og miljø, full kontroll på alle assets – og ikke minst selvbetjening og fornøyde og 
bevisste ansatte.

kontroll på eget 
utstyr
MOBIT Control sitt Asset 
Management System gir 
bedriften full kontroll over utstyr 
som mobiler PC mm. Med 
automatiserte prosesser ifm 
nyansettelser og avgang av 
ansatte slipper bedriften å tenke 
på manuelle rutiner for 
ustyrshåndering og registrering.

	Kontakt oss for å diskutere forvaltningsløsning som gjør både ansatte og bedriften til vinnere


Finn forhandler

https://mobit.no/finn-forhandler/
https://www.facebook.com/mobit.no
https://www.linkedin.com/company/mobit-no/

