
Sem fio,3G, 4G, a linha de fio, LTE, ISP, IPTV, VoIP, WiMax, os dados de 
faturamento e utilitário, POS, CRM e software de suporte operacional. Mais 
de 70.000 essenciais características cruz de tecnologia e competitividade 
do mercado, com base na experiência de mais de 200 instalações em todo 
o mundo. Em seguida, voltar tudo isso com suporte de classe mundial e um 
cliente de sucesso baseada equipe de desenvolvimento.

Uma Clara Vantagem!

Advantage 360 Software LLC  •  10681 Foothill Blvd  • Rancho Cucamonga, CA  91730  • USA           
Phone: +1 909 980-1034 • Toll Free: +1 800 874-7749  •  Fax: +1 909 944-3995                    

 E-Mail: sales@advantage360.com  •  Website: www.advantage360.com



Sobre  Vantagem de 360
Vantagem 360 é sediada no sul da Califórnia, com escritórios de apoio em seis países. Desde 1984, temos desenvolvido rico em recursos de 
software de suporte operacional para os exigentes requisitos diários de modernas operadoras de telecomunicações convergentes e prestadores de 
serviços em todas as tecnologias. Nós também recentemente adicionado de faturamento para empresas de serviços públicos.

Vantagem 360 concluiu com êxito mais de 200 instalações em todo o mundo, variando em tamanho de menos de 10.000 para mais de 5.000.000 
assinantes. Como resultado, nosso software é altamente escalável e proporciona uma localização excepcional, bem como capacidades de múltiplos 
idiomas e moedas

O Que Nossos Clientes Dizem 
Aqui está o que alguns de nossos clientes têm a dizer 

“O excelente suporte e serviço ao cliente recebeu do pessoal Vantagem 360 atender todos os requisitos de negócios. São inovadora e sensível no 
fornecimento de soluções para todas as nossas exigências. Esta é uma grande empresa e estamos ansiosos para crescimento do nosso negócio com 
o seu apoio.“ – CTO, DigiCel Bermuda

“Seu celular em uma caixa”  – CIO Internacional, AT&T Wireless

“Vantagem 360 forneceu-nos com a flexibilidade para oferecer aos nossos clientes novos serviços, planos e opções de 
faturamento com as suas características normais. Tem também reduziu significativamente a carga de trabalho devido à sua funcionalidade 
simplificada de nosso pessoal. Valorizamos nosso relacionamento com Vantagem 360 e esperamos expandir 
nosso uso.”  – Gerente de Sistemas de Informação, ENMR –Plateau

“Vantagem não 360 só deu apoio de conversão excepcional durante a recente fusão de duas empresas e sistemas de faturamento, que também 
forneceu uma solução personalizada que nos permitiu converter nossa base de clientes de uma forma programada e controlada que era 
transparente para os clientes avaliados.”  – GM, CellularOne Bermuda

“ Por causa do preço Vantagem 360 multi-site exclusivo, temos sido capazes de implantar um faturamento único rico em recursos e OSS em múltiplas 
propriedades e mercados em uma fração do custo das soluções individuais.”  – VP de Faturamento, Atlantic Tele Networks

“Sabíamos que iríamos perceber algumas economias de custos através da fusão nosso sem fio, internet, telefonia fixa e sistemas de faturamento de IPTV 
em uma única solução. O que não esperávamos é o pessoal que vem para a gestão de mais trabalho, porque eles estavam fora de coisas para fazer.”  – CFO, Strata Networks

“Quando escolhemos Vantagem 360, tivemos uma extrema urgência para substituir vários sistemas de faturamento existentes e lançar dentro de 6 
a 9 meses. Não só eles lançam-nos em apenas 3 meses, seu software de funcionalidade, capacidade e apoio nos tem permitido crescer de menos de 
3 milhões de assinantes para mais de 5 milhões em apenas 18 meses.”   – CTO, SOTELMA

Custar Matérias  
Enquanto o “preço” de software é um montante citado por um vendedor, o seu “custo” pode facilmente aumentar para um valor totalmente 
diferente se, após a venda, negócio-crítico funcionalidade prova que falta, requer pessoal aumentou para operar ou carece de fortes controles 
financeiros ou de uma sólida compreensão das necessidades dos clientes e da indústria que devem servir.
 
Nossa taxa de retenção de clientes é um 99,5% verificável porque estamos empenhados em reduzir seu custo total de propriedade através de 
uma solução end-to-end completa com mais de 70.000 recursos, uma média de 3.500 por ano melhorias e suporte de classe mundial. Isso elimina 
a necessidade de módulos adicionais, tais como CRM, POS, inventário, registros de problemas, mediação, força de vendas e fluxo de trabalho 
de gestão e funcionalidades OSS outro e de apoio que o custo extra ou estão totalmente ausentes em outros sistemas. Além disso, cada recurso 
é concentrada na aquisição e retenção de assinantes, garantindo receita e coletas e automatização de processos para reduzir dependências de 
pessoal. Isto imediatamente resulta em aumento de renda e redução de despesas gerais que sempre proporcionam um retorno acelerado do 
investimento de apenas 6 a 18 meses. Isto é onde o custo realmente importa!

Informações Adicionais 
Para saber mais sobre os nossos ricos em recursos soluções e serviços de classe mundial de apoio, por favor visite nosso website em www.advantage 360.
com. Nós também convidamos RFIs, RFP e em profundidade comparações competitivas. Além disso, oferecemos duas demonstrações on-line e no sitio
em inglês e em muitas outras línguas.


