Návod na úspory za telefony a internet
Jako výrobce telefonních úst eden p icházíme asto do styku s
informacemi o výdajích na ich zákazník za telefony a internet. D íve
jsme jen opatrn p edpovídali, e potenciální úspora organizace za
telefony a internet by mohla být 10 a 25 %. Dnes obvykle tvrdíme, e
výsledkem optimalizace bude jist úspora 15 a 50 %. P itom se jedná
jen o vedlej í efekt na í hlavní innosti, kterou jsou dodávky a servis
telefonních úst eden. To je také d vod, pro m eme otev en popsat
které finty, jak u et it za telefony a internet.

Zastaralé ceníky slu eb
Základní úspora spo ívá v tom, e ceny telefonních slu eb a internetových
ípojek neustále zvolna klesají. Máte-li ale smlouvu uzav enu p ed více ne
dv ma roky, pak jsou ve va ich fakturách zpravidla pou ívány ceníky dojednané
i uzav ení smlouvy. Málokterý telefonní operátor vám sám od sebe nabídne
sní ení jednotkových cen. I kdy se vám p i sjednávání smlouvy poda ilo získat
tehdy dobré cenové podmínky, je tém jist , e po ur ité dob se bude jednat o
ceny zna
zastaralé a proto nevýhodné. Budete-li tedy pravideln jednou za
jeden a dva roky znovu poptávat telefonní slu by a internetové p ípojky,
ete pravideln dosahovat úspory 5 a 10 %.
Neprovozované telefony
Zní to tém neuv iteln , ale tém ka dá organizace platí ve svých fakturách
také pau ální poplatky za telefonní p ípojky, které u neexistují nebo se
nepou ívají nebo jsou pou ívány velmi z ídka. Lze tedy doporu it, aby alespo
jednou ro
byla provedena inventura pot eby jednotlivých telefon . V
inou
se takové telefony snadno poznají p ímo z faktury operátora, proto e u nich
bývá vy íslen jen pau ál a není u nich hovorné. Zru ení nepot ebných telefon je
klasickým projevem pé e dobrého hospodá e. Pro zajímavost, výjime
n kdy
narazíme i na telefony, které operátor opomn l zahrnout do své fakturace a
zákazník je dlouhodb pou ívá zdarma.
Sdru ení poptávky na telefony
Dal í mo ná úspora spo ívá v d sledném uplatn ní mno stevních slev. Tém
ka dý telefonní operátor má toti ve své nabídce r zné ceníky, kde hovorné
závisí na m sí ním po tu hovor . Má-li organizace vedle hlavní telefonní p ípojky
s velkým po tem hovor ur ené nap . pro své sídlo také adu individuálních
telefonních p ípojek do dal ích provozoven se zdánliv nevelkým po tem hovor ,
pak je pot eba do jediné poptávky zahrnout v echny velké i malé telefonní
ípojky provozované ve v ech regionech R. Tímto zp sobem lze získat stejnou
jednotnou cenu hovorného pro v echny provozované telefony, asto lze získat
zna né úspory z m sí ních pau ál a navíc lze získat takové jednotkové ceny,
které jsou ur ené pro souhrnné po ty telefonních hovor (resp. jen pro velké
zákazníky).

Kombinace telefon

a internetu

Ka dá organizace dnes ve v ech provozovnách pou ívá krom telefon také
ípojky na internet. V
ina telefonních operátor umí zárove nabídnout také
internet a má o poskytování internetu veliký zájem, proto e to je slu ba s velmi
zajímavou obchodní p irá kou. Lze tedy doporu it, aby do jedné poptávky byly
zahrnuty nejenom po adavky na telefonní p ípojky ale sou asn i po adavky na
internetové p ípojky. Pokud se tak navíc stane za v echny lokality dané
organizace, pak výsledkem bude pro operátory mnohem atraktivn í poptávka,
ne n kolik individuálních poptávek. Teoreticky by bylo mo né do poptávky
zahrnout i po adavky na mobilní telefony, ale v sou asné dob v esku
neexistuje ádný operátor, který umí skute
kvalitn a výhodn nabídnout
pevné i mobilní telefony a internet.
Sestavení kvalitní poptávky
Podmínkou zajímavých úspor za telefony a internet je sestavení kvalitní
poptávky. Taková poptávka má obsahovat: celkové m sí ní po ty minut hovor
do pevných sítí v dob silného provozu, minut hovor do pevných sítí mimo dobu
silného provozu, minut hovor do mobilních sítí a minut hovor do jiných cíl ,
po ty i druhy po adovaných telefonních p ípojek a po ty i druhy po adovaných
internetových p ípojek. Jako druh telefonní p ípojky sta í uvedení max.
sou asného po tu hovor a jako druh internetové p ípojky posta í její max.
kapacita. V této fázi jednání je zbyte né specifikovat p esné adresy jednotlivých
lokalit, nebo jde pouze o výb r dvou nebo t í potenciálních dodavatel .
Vhodné rozeslání poptávky
V esku dnes existuje p es 250 telefonních operátor (tzv. poskytovatel
hlasových su eb) a ti mají ve své nabídce p es 350 ceník hovorného. Jejich
ehled je zve ejn n na webových stránkách www.xphonet.cz eského Centra
telefonních sítí xPhoNet. Na webových stránkách xPhoNet je navíc k dispozici
speciální funkce umo ující vyhledávat potenciální dodavatele telefonních
ípojek. Zárove na webu xPhoNet najdete mnoho r zných porovnání
operátor podle cen hovorného, spolehlivosti volání, kvality hovor i dal ích
parametr . Z hlediska vyjednávací pozice organizace optimalizující výdaje za
telefon a internet je vhodné vybrat si nejmén 10 operátor vyhovujících jejím
rámcovým podmínkám. Ur it by nem li být opomenuti v ichni její sou asní
dodavatelé telefonních a internetových p ípojek.
Vyhodnocení obdr ených nabídek
Ceníky i smluvní podmínky telefonních operátor jsou ú elov nep ehledné.
Mají-li se porovnat, nezbývá, ne z nich vyseparovat: vý e m sí ních pau ál ,
vý e min. m sí ního hovorného, jednotkové ceny hovorného do pevných sítí ve
pi ce i mimo pi ku a hovorného do mobilních sítí. Pro v echny ceny hovorného
je navíc t eba zjistit, po jakých periodách jsou ú továny (po sekund , po
lminut , po minut nebo dokonce po dvouminutách), nebo zp sob ú tování
má zásadní vliv na výslednou vý i m sí ní fakturace. Pro v
inu organizací jsou
ostatní údaje bezvýznamné.

Vlastní vyhodnocení nabídek spo ívá v tom, e za ka dou z nich je nutné vy íslit
modelovou vý i fakturace potenciálního dodavatele. Poptávané po ty minut
pronásobíte nabídnutými cenami hovorného, navý íte je koeficientem
odpovídajícím zp sobu ú tování (p edstavuje skryté navý ení ceny a o 72%),
se tete údaje za hovory do pevných i mobilních sítí, porovnáte výsledek s min.
vý í hovorného a p tete pau ály za v echny internetové a telefonní p ípojky
pro v echny lokality. I kdy výsledek nebude zcela shodný s budoucí vý í faktur,
umo ní vám vzájemn porovnat nabídky jednotlivých operátor . Výsledkem má
být omezení potenciálních dodavatel na dva a t i, se kterými pak lze zahájit
klasické obchodní vyjednávání.
Technické mo nosti úspor
sem nebyly pot eba ádné zvlá tní technické znalosti a i bez nich lze
dosáhnout zajímavých úspor z m sí ních plateb za telefony a internet. Sta í
pouze vtipn kombinovat vý e uvedené principy a nevelká dávka obchodní
ikovnosti. Pokud navíc máte u operátor vybudovánu pov st znalc dané
problematiky, tak je úsp ch zaru en.
Navíc lze uplatnit i n která vtipná technická
ení, co v ak vy aduje pon kud
speciální znalosti a zku enosti. Stále se vyplatí napojit na pobo kovou úst ednu
skupinu GSM brán, p es které lze sm rovat hovory do mobilních sítí. Dnes je
navíc mo né telefonní úst ednu napojit na n kolik r zných pevných a VoIP
telefonních sítí a hovory d sledn sm rovat dle min. ceny do r zných sm
(nap . do zahrani í). Velmi výhodné je napojení VoIP telefon men ích
provozoven na telefonní úst ednu v centrálním objektu i areálu. V takovém
ípad jsou v echny vzájemné hovory mezi provozovnami zdarma a p itom
odpadnou m sí ní pau ály za telefonní p ípojky men ích provozoven. V echny
telefony se pak mohou vzájemn volat pomocí t í nebo ty místného interního
ísla a v echny telefony mohou pou ívat r zné funkce pobo kové úst edny:
epojení na jiný telefon, p esm rování hovor , slu by spojovatelky nebo
sekretá ky, funkce hlasové schránky i hlasové po ty, slu by telefonní
konference, nahrávání hovor , ... apod. To u je ale pon kud jiná problematika.
Obchodní podmínky úspor
inu vý e popsaných zp sob úspor si m e ka dá organizace ud lat sama a
nebude ji to tedy stát více ne as jejího pracovníka. U men ích organizací (cca
do 40 telefon ) sta í pou ít jen porovnání 350 ceník hovorného, které jsou k
dispozici na webových stránkách www.xphonet.cz eského Centra telefonních sítí
xPhoNet a jednoduchým zp sobem si z nich vybrat optimálního dodavatele.
Jedna hodina práce s internetem tak m e p inést ro ní úspory v ádu desítek
tisíc K .
Uv
ích organizací je ú elné nechat si optimalizaci výdaj za telefony a internet
nechat ud lat od dodavatel specializovaných na tuto innost. Najít je lze nap .
pomocí klí ových slov minimalizace výdaj za telefony . Jejich odm na
zpravidla bývá stanovena jako podíl na úspo e, tak e na dodavatelsky zaji
né
optimalizaci hovorného nelze prod lat. V nejhor ím p ípad se dozvíte, e
úspora není mo ná. U dodavatelsky zaji ované optimalizace je pouze pot eba
dát si pozor na firmy otev en i skryt spolupracující s n kterými velkými

operátory. Jejich profit toti b bývá tvo en provizí z prodaných telefonních a
internetových p ípojek. Profesionální dodavatelé pobo kových telefonních
úst eden optimalizaci hovorného a internetu velmi asto nabízejí zdarma jako
sou ást dodávky jejich telefonní úst edny a její následné servisní podpory.
Technická realizace úspor
Nejlep í je, pokud organizace konsoliduje své telefonní a internetové p ípojky k
jednomu nebo dv ma dosavadním dodavatel m. S t mi se snadno dohodne na
technickém provedení zm n, které jsou podmínkou optimalizace hovorného.
Podobn m e technickou realizaci p evzít také dodavatel servisu dosud
pou ívané nebo nov instalované telefonní úst edny.
V p evá né v
in p ípad je technická realizace úspor jednoduchá a finan
nenáro ná. Náro né se m e zdát pouze eventuální po ízení nové moderní
pobo kové úst edny, co v ak v
inou není nutná podmínka. Návratnost
investice do nové úst edny bývá tém v dy pod 1,5 roku a asto je krat í ne 1
rok. To je taky d vod, pro jsou n kte í operáto i investici do úst edny ochotni
zákazníkovi profinancovat. Výsledkem pak bývá zdánlivé obchodní perpetum
mobile. Zákazník má novou úst ednu a sou asn u et í za internet i hovorné.
Operátor získá zajímavou smlouvu na poskytování hlasových a internetových
ípojek. Dodavatel pobo kové úst edny prodá úst ednu a získá zpravidla i
smlouvu na její servis. Takovéto p ípady dokazují, jak velký prostor skrývá
optimalizace hovorného a internetu.
Konkrétní p íklad úspor
ed asem jsme analyzovali situaci pra ského zákazníka, který provozuje areál
se 170 telefony, dále v n m m l 18 samostatných telefon (z toho n kolik
nepou ívaných) a ve t ech pra ských prodejnách m l 6 dal ích telefon . Do
ech míst m l sou asn internetové p ípojky. Jeho celkové ro ní výdaje p ed
optimalizací p esahovaly 1 mil. K a po konsolidaci smluvních vztah klesly na
60%. Kvalita internetových p ípojek se p itom zna
zlep ila. Letos tomuto
zákazníkovi doporu íme zm ny, které mu u et í dal ích cca 50 tis. K .
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