TJÄNSTER
CST/ZYNERGY

EG:s tjänster ger dig tiden och resurserna
Med EG:s tjänster kan du:
• Säkerställa att de bästa processerna
används
• Spara tid och resurser
• Minimera antalet fel
• Avlasta din personal och få nöjdare
medarbetare

Behöver du hjälp att kapa arbetstoppar? Vill du lägga ut tjänster under
längre tid? När du har brist på tid och resurser, eller helhjärtat behöver
ägna dig åt kärnverksamheten, kan du med trygg hand överlåta arbetet
i CST/Zynergy åt oss på EG.
Många olika tjänster
EG erbjuder många olika slags tjänster med skilda inriktningar, som vi kan
skräddarsy efter våra kunders specifika behov. Vi kan hjälpa till med allt
från inläsning av mätvärden och Ediel-rapportering till fakturering och
export av fakturor, påminnelser samt kravfiler.
Dessutom kan vi bistå med andra uppgifter såsom registrering av nya avtal
samt vara ett stöd i samband med säljkampanjer och verksamhetsrådgivning.
På kort eller lång sikt
Vilka delar av processen du vill lägga ut och hur länge vi ska dela på arbetet
bestämmer förstås du. En del behöver bara hjälp under några dagar vid hög
arbetsbelastning, medan flera av våra kunder har goda erfarenheter av att
lyfta över hela arbetsprocessen i CST/Zynergy till oss på EG på helårsuppdrag.
Vi utför även kortare tjänsteuppdrag under exempelvis semestrar, tjänsteledighet eller annan tillfällig personalfrånvaro.
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Skräddarsydda tjänster
Med EG:s tjänster kan du spara du tid och resurser och ägna dig helhjärtat
åt kärnverksamheten. Du kan känna dig trygg i att läget är under kontroll
och att du endast betalar för den tid och de tjänster du använder. Genom
att avlasta din personal får du dessutom nöjdare och mindre stressade
medarbetare - vilket i sin tur leder till minskad sjukfrånvaro.
EG utför tjänster inom samtliga nyttigheter och vi skräddarsyr våra
erbjudanden efter ditt företags behov.
Här är några av EG:s tjänster:
•
•
•
•
•

Övervakning av mätinsamling och timavräkning
Skapande och utskick av preliminära och definitiva andelstal
Kontroll av databasloggar
Hantering av flytt och leverantörsbyten
Kommunikation via Ediel samt avräkning
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Låter det intressant? Vi på EG vill gärna vara din samarbetspartner och finns
här för att diskutera vilka tjänster som skulle kunna passa bäst för dig och
din verksamhet.

IT-lösningar som stärker din verksamhet och är anpassade efter din bransch
EG är en av Skandinaviens ledande leverantörer av IT-lösningar som skapar affärsmässigt värde
för både små och stora företag. Vi har fler än 2000 medarbetare, som med sina unika kunskaper
och djupa branschinsikt bidrar till produktivitetsförbättringar hos våra kunder i Danmark, Norge
och Sverige.
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