Business For
Utilities Suite
Nästa generations affärssystem

vregleringar, ökade kundkrav, ökad konkurrens
och ny, möjliggörande teknik driver stora
förändringar i utility-branschen. Fokus flyttas till
konsumenterna och det blir viktigare att snabbt
kunna ställa om och utnyttja nya affärsmöjligheter på
marknaden. CGI har därför utvecklat en ny generations
affärssystem för företag inom multi-utilitybranschen:
Business For Utilities Suite

A

Det gäller att kunna paketera produkt- och priserbjudanden på rätt
sätt för att vinna marknadsandelar. Business For Utilities Suite
(BFUS) är ett kraftfullt verktyg för att hantera utility-marknadens
utmaningar och skapa nya affärer. Med BFUS kortar ni ledtider och
accelererar time-tomarket för nya produkter och tjänster. Samtidigt
förenklar ni arbetet med fakturering, kundinformation, kontrakt,
produkter, mätvärden med mera. BFUS har fullt stöd för samtliga
nyttigheter inom utilities: elhandel, elnät, gas, fjärrvärme, fjärrkyla,
vatten, miljötjänster, bredband mm.

BUSINESS FOR UTILITIES SUITE
BFUS är ett affärssystem med fokus på
utility-branschen. Det levereras komplett
med dynamiska funktioner inom följande
områden:
 Säljstöd
 Produkter och priser
 Avtal
 Kundservice med leverantörsbyte
 Mätutrustning, avräkning och mätvärden

FLEXIBILITET

 Debitering

BFUS är framtaget för att passa företag i förändring. Lösningen hjälper
er att möta omställningar i marknaden och att effektivt anpassa er
verksamhet till nya affärsmöjligheter och förändringskrav. Att ha ett
flexibelt system med stort fokus på mobilitet och
slutkundskommunikation är allt viktigare med tanke på den alltmer
konkurrensutsatta marknaden.

 Kundreskontra
 Analys
 Portallösning

AVTALSBASERAT
BFUS är ett avtalsbaserat system som fungerar lika bra för
mätarbundna produkter som för leveranser av tjänster. Dessutom har
det en tjänstebaserad arkitektur för att enkelt kunna integreras med
andra system och databaser, till exempel karttjänster, kreditupplysning
och fastighetsregister.

FUNKTIONER
BFUS har ett modernt användargränssnitt och effektiva verktyg för
uppföljning av olika funktioner, till exempel en inbyggd ärendehantering
för styrning och uppföljning av företagets viktigaste processer. Det finns
även smarta verktyg för att tolka, bearbeta och visualisera information
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för att utläsa trender och detektera avvikelser. I slutändan ger det ett
väldigt bra beslutsstöd till användaren.
BFUS levereras komplett med dynamiska funktioner inom följande
områden:
 Säljstöd
 Produkter och priser
 Avtal
 Kundservice med leverantörsbyte
 Mätutrustning, avräkning och mätvärden
 Debitering

OM CGI

CGI, som grundades 1976, är en
global leverantör av tjänster inom IT
och affärsprocesser som levererar
med hög kvalitet inom business
consulting, systemintegration och
outsourcing. Med 70 000
medarbetare på 400 kontor i över 40
länder kan vi vara nära våra kunder
och anpassa våra team utifrån
kundernas behov för att uppnå bästa
resultat

 Kundreskontra
 Analys
 Portallösning

Business For Utilities Suite (BFUS) är affärssystemet som skapats
för kunder med krav på flexibla lösningar i en föränderlig marknad.

For more information om CGI, besök
cgi.se or email us at info@cgi.com.

cgi.com
© 2018 CGI GROUP INC.

