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SimSolution, de grip op belkosten 

  

 

In de metermarkt is het inmiddels gemeengoed om op afstand data te kunnen uitlezen via 

een GSM of GPRS verbinding. Dit brengt een nieuwe, variabele kostenpost met zich mee: 

belkosten. Deze kosten zijn niet transparant omdat er geen direct verband tussen meter, 

simkaart en belgedrag in de systemen aanwezig is. De facturen van de provider zijn 

daardoor niet te controleren. 

 

Waarom meter en simkaart dan niet beiden als asset beheren? 

De meters, zowel geplaatst op locatie als in het magazijn, vertegenwoordigen een grote 

waarde. Er is in geïnvesteerd, ze hebben onderhoud nodig, ze moeten op klantfacturen 

worden vermeld en de regelgeving verplicht u om een meterregister bij te houden.  

Dan is assetmanagement vanzelfsprekend. 

 

Telefoonnummers zijn in het datacollectieproces slechts een administratieve eigenschap. 

Dat maakt assetmanagement minder vanzelfsprekend, terwijl telecommunicatie wel een 

grote, variabele kostenpost vormt. Een verplichting vanuit de regelgeving is hier weliswaar 

niet, maar de simkaarten zijn ook een investering en niet minder belangrijk.  
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Zonder grip op de simkaarten ook geen grip op de belkosten 

Naast de simkaarten die in de meters zitten is er vaak een vrije voorraad. Welke simkaarten 

zijn dit? Hoeveel zijn het er en hoe lang zijn ze al in huis? Wat kost dit eigenlijk? 

De contracten met providers zijn bepalend voor een groot deel van de variabele kosten op 

de begroting. Dan moet toch getoetst kunnen worden of deze juist en volledig zijn? 

Bovendien is er vaak ruimte voor optimalisatie in het belgedrag van de datacollectie 

systemen, maar hoe kunnen die worden doorgevoerd zonder grip op de huidige situatie? 

 

Hoe kunt u grip krijgen? 

Door uw simkaarten net als uw meterpark in een register te beheren via ‘SimSolution'.  

Deze tool stelt u in staat om op basis van metertype, simkaart, bijbehorend belprofiel en 

abonnement, de verwachte belkosten te berekenen. Deze kunt u vervolgens vergelijken 

met de werkelijke belkosten om het besparingspotentieel inzichtelijk te maken. 

 

Wat is daarvoor nodig? 

Een gebruikersaccount op ‘SimSolution', meer niet. Vervolgens kunt u, online, uw eigen 

simregister inrichten en de verwachte belkosten berekenen.  Zonder aanpassingen aan uw 

eigen ICT-omgeving! Data-exports van de benodigde gegevens volstaan. 

 

Uw totale communicatiepark wordt inzichtelijk en beheersbaar. Kosten, effectiviteit en 

efficiëntie zijn de sleutelwoorden. 

 

Geïnteresseerd? 

Wilt u onderzoeken wat ervoor nodig is om grip te krijgen op uw belkosten, neem dan voor 

een persoonlijke toelichting contact op met: 
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