
 

 

 

 

PENGER Å TJENE,  

PENGER OG SPARE	 

OG PENGER I RETUR 

 

Jeg skjønner ikke at virksomheter av 

en viss størrelse klarer seg uten  

 

Tommy Lind, MultiConsult. 

MOBIT CONTROL gir kraftige besparelser. På tid og penger og klima. 

Løsningen luker bort alle kostnader som ikke tilhører bedriften, og gjør 

endelig slutt på manuell behandling av fakturaer fra teleoperatøren. 

Med en enkel nettside får bedriften oversikt over innkjøp av PC og 

mobiler blant medarbeiderne. Med leasing alene kan bedriften spare 

30 prosent på innkjøp. 



 

 

MEDARBEIDERES PRIVATE KJØP via mobiltelefonen blir automatisk 

trukket på lønn. På en helt egen nettside kan medarbeidere kjøpe PC 

og mobil, og kostnadsdelingen er definert på forhånd. Vil en 

medarbeidere ha en mer fancy mobiltelefon, må vedkommende selv 

betale det som overstiger policyen.	 
	

 

 

ALT ER HELAUTOMATISERT og hver medarbeider har sin unike 

brukerkonto. Hver eneste faktura på forbruk blir automatisk kontrollert 

og sammenlignet mot avtalen med teleoperatøren. MultiConsult har 

f.eks fått kreditnota på flere hundretusen på grunn av denne 

løsningen, som også holder kontroll på når en medarbeider kan bytte 

mobiltelefon.	 

 

NYANSETTELSER OG OPPSIGELSER holder løsningen kontroll på i en 

såkalt On/Off Boarding.	Gjennom Mobit Control blir bedriften 

dessuten med i en GreenPool, som betyr at telefoner som byttes faktisk 

gir penger i retur.  



 

 

MOBIL- OG PC INNKJØPSPOLICY 

Bare la medarbeiderne kjøpe mobilen, nettbrettet eller PCen det 

drømmes om. Innkjøp som overstiger policyen trekkes automatisk over 

lønn. Ingen involvering av hverken IT, HR eller regnskapsavdelingen! 

  

 

 

MOBILBEVISSTGJØRING FOR  

ANSATTE OG LEDERE 

Med MOBIT CONTROL WebApp blir bevisstgjøring en daglig, ukentlig 

og månedlig opplevelse som lærer de ansatte å bli en bevisst 

mobilbruker.  Resultatet er store og direkte besparelser for bedriften 

og mer fornøyde medarbeidere. Bevisstgjøring alene gir bedriften 

mellom 10-25 prosent årlige besparelser.  

 

 



 

 

SELVBETJENING FOR DEN ANSATTE 

Medarbeiderne gjør selv jobben. Mobit Control er selvbetjening og så 

enkelt å bruke at det sorterer under konseptet «No brainer». Den 

enkelte kjøper selv mobil eller PC, oppgraderer eller nedgraderer 

abonnement, service og reparasjoner. Med Mobit WebApp er alt på 

ett sted!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRIHET TIL DEN ANSATTE MED TELEPOLICY 

La ansatte få frihet til å benytte mobilen til hva de måtte ønske med 

brukertilpasset TelePolicy. Er kostnadene private vil de automatisk bli 

trukket i lønn uten noen involvering av bedriften. Alt skjer automatisk. 

Skulle derimot noen av kostnadene være jobbrelatert kan man med ett 

tastetrykk enkelt søke om å få kostnaden dekket av arbeidsgiver. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICE OG REPARASJON 

Aldri har service og reparasjon vært enklere. Den ansatte kan nå selv 

via sin selvbetjening få oversikt over sitt eget utstyr via Mobit Control, 

og selv melde inn skaden som automatisk går videre for vurdering hos 

forhandler før den eventuelt går videre til verksted. 

 

 

  

FAKTURAKONTROLL 

Kontroll av fakturaer tar tid, unødvendig mye tid. Mobit Control tar 

kontroll på mobilfaktura, og opprydning mot mobiloperatørene ved 

avvik. Dette er en automatisering av fakturaflyt med automatisk levert 



 

 

bokføringsfil til regnskapssystemet med ferdig trekk til lønnssystemet 

for både bruk av private tjenester og nedbetaling av ansattes kjøp av 

drømmemobil. Mobit Control er derfor ett effektivt verktøy for 

regnskap og skatterapportering 

 

NETTBUTIKK 

Vi oppretter og designer nettbutikk for bedriften, skreddersydd etter 

utvalget av utstyr for de ansatte. En moderne brukervennlig 

innkjøpsportal som de ansatte kommer til å elske. 

Alltid oppdatert med de nyeste modellene. Løpende lagerstatus og 

ikke minst en fleksibel løsning for den ansatte hvor arbeidsgiver kan 

tilby nedbetalingsplan til den ansatte. 

 

 



 

 

FINANSIERING 

Alt utstyr kan finansieres med besparelser opptil 30 prosent. Bedriften 

oppnår svært lave månedspriser, skattebesparelser, frigjør kapital og 

bevaring av likviditet og intern avkastning. Bytte av utstyr skjer i tråd 

med egne policyregler. Bedriften kan også tilby nedbetaling til den 

ansatte i takt med leasingavtalens nedbetaling. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NYANSETTELSER OG AVGANG 

Mobit Control Automatiserer til og med «mobilprosessene» ved 

nyansettelser og oppsigelser av arbeidsforhold. Den ansatte 

håndterer selv inn- og utportering av mobilnummer, kjøp av ansatt-

mobil og ansatt-PC, uten kontroll eller involvering fra andre 

avdelinger. En ansatt som slutter kan få valget mellom å kjøpe ut 

produkter, eller levere disse tilbake til arbeidsgiver. Dette inngår i 

konseptets Asset Management der arbeidsgiver til enhver tid har 

oversikt over maskinparken som forvaltes av medarbeiderne.  

 

 

 

 

 

 


