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EM

Ter um time comprometido com a 
satisfação dos nossos clientes, levando 

inovação, qualidade e excelência no 
atendimento, é a essência dos 

nossos valores.

CONHEÇA MAIS

SOBRE NÓS

EM QUE ACREDITAMOS

Fundada em 2006, na cidade do Rio de Janeiro, a WS Consulting surgiu 
com objetivo de fornecer consultoria e serviços em desenvolvimento 
de software às principais operadoras telefônicas do Brasil. Devido ao 
seu know-how e expertise no mercado de telecom, acabou criando o 
Tarifador WS, uma solução completa para gestão e tarifação telefônica 
focada em redução de custos.

O Tarifador WS possui atuação em todo o mercado nacional. Suprindo 
as necessidades de empresas de todos os portes: Integrando a gestão 
de todo o parque de telecom em um único ambiente e reduzindo as 
despesas deste setor.

Graças a larga experiência adquirida com todos os anos de mercado 
e clientes satisfeitos, o Tarifador WS possui o mais alto grau de exce-
lência, através de um design sofisticado, agradável e de alto grau de 
usabilidade. Usando os melhores mecanismos de manipulação e acesso 
a dados, juntamente com a máxima segurança das informações. O Tari-
fador WS oferece uma gama de funcionalidades capaz de satisfazer até 
mesmo os usuários mais exigentes.

MISSÃO: Levar a todas as pessoas as melhores soluções em 
Gestão de Telecom, tornando suas decisões mais fáceis, rápidas 
e simples.

VISÃO: Oferecer as melhores soluções em Gestão de Telecom do 
mercado com qualidade, segurança e agilidade.



O QUE É O
TARIFADOR WS

O Tarifador WS é uma poderosa ferramenta 
de Gestão e Tarifação Telefônica, que ajuda 
a gerenciar os gastos com telefonia fixa, 
móvel e dados em uma única plataforma.

Alocações de custos e rateios são realiza-
dos de forma nativa, simples e automática 
no Tarifador WS, mesmo nas situações mais 
complexas.

Realize o controle das ligações particulares 
e corporativas através de um poderoso ca-
tálogo telefônico totalmente customizável e 
fácil de usar.

Realize auditorias detalhadas de suas fatu-
ras de acordo com os valores contratados 
em seu plano telefônico.

G e s t ã o  Co m p l e t a  e  I n te g r a d a  d e  to d o  o  Pa r q u e  d e  Te l e c o m

O Tarifador WS é uma poderosa ferramenta de Gestão e Tarifação Telefônica, desenvolvida com as mais 
modernas técnicas de desenvolvimento de software, segurança e usabilidade.

Seu principal objetivo é possibilitar uma gestão integrada com foco em redução de custos.

Com ele é possível acompanhar diariamente as despesas da sua empresa em tempo real e de forma integrada, 
fatura e PABX. Com isso, você não precisará esperar até o final do mês para tomar decisões importantes ou 
identificar focos de abusos.

Auditoria de ContasSistema TEM

Alocação Custos e Rateios Catálogo Inteligente



TELECOM EXPENSE MANAGEMENT
Otimize suas despesas de Telecom em uma única plataforma

Intuitiva, Eficiente e Segura: Tudo o que você precisa está aqui

G e s t ã o  d e
 Orçamentos

Realize a gestão de gastos por usuário, 
departamento, centro de custo e ramal. 
Dispare e-mails automáticos para usuári-
os e gestores sempre que limites forem 
excedidos e ainda bloqueie o ramal se a 
central (PABX) permitir a integração para 

bloqueio

R e l a tó r i o s  e m
 Tempo Real

Acompanhe em tempo real todos os gas-
tos da sua empresa. São inúmeros tipos 
de relatórios e gráficos existentes, todos 
exportáveis e passíveis de serem envia-

dos por e-mail automaticamente

 Co n t r o l e  d e
 Inventário

Realize de forma eficaz e correta o 
mapeamento do inventário do parque de 
telecom e saiba exatamente o status de 

cada aparelho

 Co n t r o l e  d e
 Acesso

Sofisticado controle de acesso. Permite a 
configuração ilimitada de perfis de acesso 
com privilégios de visualizações, oper-
ações e compartilhamento de relatórios

Desde 2014 a WS vem ajudando a Supervia a conseguir importantes resultados na sua gestão de telefo-

nia, antes confusa, agora simples e objetiva. Os resultados alcançados com essa parceria foram acima 

das expectativas, com significativa redução dos custos e desatando o nó que havia na gestão.

       William Cintra, Coordenador de TI - Supervia

M o d e r n o
 Dashboard

Seu principal objetivo é possibilitar uma 
gestão integrada com foco em redução de 
custos e melhorias na gestão, obtendo as-
sim mais de sua infra-estrutura existente 

gastando menos

 A l o c a ç ã o  d e
 Recursos

O rateio de despesas é feito de forma au-
tomática no próprio sistema levando em 
consideração os cadastros já realizados, 
evitando assim complexos procedimentos 

manuais e repetitivos



Desenvolvido totalmente para ambiente web. Fácil de usar e totalmente intui-
tivo, a sua empresa terá em mãos as informações necessárias de forma rápida e 
precisa para uma perfeita gestão integrada de todas as suas linhas móveis e fixas.

Conheça Mais

Acompanhe diariamente as despesas da sua empresa em tempo 
real e de forma integrada, fatura (nos formatos: CSV, MDB, PDF, 
XLS, TXT e FEBRABAN ) e PABX (Compatível com as plataformas IPT 
(IP Telephony), VoIP como Lync da Microsoft, PABX-IP e PABX con-
vencional). Com isso, você não precisará esperar até o final do mês 
para tomar decisões importantes ou identificar focos de abusos

Gestão Integrada
PABX e Fatura RELATÓRIOS EM TEMPO REAL

Navegação Throw Down
Navegue entre as informações e relatórios de maneira simples 
e intuitiva podendo ainda ser parametrizadas pelo usuário

Seguraça de Visualização
Permite a usuários comuns acessar relatórios referentes ape-
nas aos seus próprios dados, devido a funcionalidades empre-
gadas de segurança e permissões de acesso customizáveis pelo 
gestor

Exportáveis
Todos os relatórios do sistema podem ser exportados através 
dos relatórios e serviços para arquivos em formato PDF, XLS e 
HTML. Também podem ser enviados manualmente ou auto-
maticamente por e-mail de acordo com critérios previamente 
estabelecidos 

100% Web

Envio de e-mail automático

Compatível com todos os navegadores
Gerenciamento de lista telefônica
Catálogo telefônico inteligente

Filtros dinâmicos

Customize campos nos cadastros

Associe senhas aos terminais

Customização de planos telefônicos

Permite o uso do logotipo da empresa

Lançamento de rateios, assinaturas e valores fixos

Simulação de custos de ligações

Integração com active directory e LDAP

Sofisticado sistema de segurança de acesso

Pré-Pago com possibilidade de bloqueio no PABX

Navegação Throw Down entre os relatórios
Rápido mesmo com grande volume de dados

Relatórios gráficos, sintéticos e analíticos

Não há limite de níveis de departamentos nem de usuários, em-
presas com hierarquias complexas e vários níveis de gestores e 
usuários são facilmente organizados pelo Tarifador WS

Multiusuário e
Multinível  

Exportação dos relatórios em PDF, HTML e Excel



Ajudamos gestores e diretores a realizar auditorias detalhadas de suas faturas de acordo com os valores contratados em seu plano 
telefônico, encontrando inconsistências nem sempre percebidas em grandes volumes de uso de voz e dados.

Auditoria de Faturas

O Tarifador WS disponibiliza inúmeros relatórios que ajudam a identificar co-
branças indevidas em suas contas telefônicas. De uma maneira fácil e intuitiva 

você terá em mãos toda a documentação necessária para poder requisitar o 
estorno, perante a operadora, dos valores cobrados indevidamente.

Com o Tarifador WS identificamos divergências entre o 
que a operadora está cobrando na fatura e as ligações 
efetivamente realizadas em seu PABX. Com ele podemos 
checar inúmeros itens como: valores, tempo de ligação, 
horários das ligações entre outros.

FATURA X PABX

O Tarifador WS verifica minuciosamente cada detalhe de 
sua fatura, mesmo os pontos mais difíceis de serem vali-
dados e percebidos. Com um sistema robusto de compa-
ração e análise de dados, você terá em suas mãos todos 
os relatórios necessários para o  ressarcimento de valores 
cobrados indevidamente!

SIMPLES E PRECISO

Serviço de Auditoria 
Avulsa

Serviços não contratados

Tarifas diferentes do contratado

Duplicidade de cobrança de serviço

Descontos e créditos não concedidos

Valores de serviços diferentes do contratado

Valores de ligações diferentes do contratado

AUDITORIA PROFUNDA E DETALHADA

O Consumidor, no prazo de 3 (três) anos, pode 
contestar junto a Prestadora valores contra ele 

lançados

Pague somente se tiver valor à 
restituir.

Serviço disponível para faturas 
no valor médio mensal acima 

de R$ 10 mil reais

Realizamos o serviço de auditoria completa para recu-
peração de valores



Markup
& Refaturamento

Ideal para empresas que atuam como operadoras 
telefônicas e precisam repassar custos 
diferenciados para seus clientes.

Com o Tarifador WS o refaturamento é simples e ocorre de forma nativa no sistema. Para ambientes 
cooperativados ou setorizados é possível realizar diferentes valores de faturamentos de acordo com 
a necessidade da gestão. Não há limites de setorização e combinações de planos para refaturamento.

Módulo Pré-Pago

Bloqueie o ramal de executar ligações di-
retamente no PABX* quando seu limite de 
gastos para o período for atingido.
* Cisco - Mx-One e outros - consulte.

O módulo Pré-Pago permite realizar a gestão dos gastos através de metas de utilização. As metas podem 
ser realizadas por ramal, usuário ou departamento. Quando uma meta é atingida, pode ser configurado 
o disparo de e-mails automáticos para usuários e gestores com as informações de gastos, e ainda, o blo-
queio do ramal se a central (PABX) permitir tal integração para bloqueio.



O Tarifador WS pode ser licenciado para uso tanto vitalício como Cloud SaaS. 
Veja os benefícios de cada um e qual é a melhor opção para sua empresa

Escolha a melhor forma
 de licenciamento

Licenciamento Cloud Licenciamento Vitalício

Não há necessidade de investimento em 

servidores

100% Cloud

Servidores Microsoft Azure

Banco de dados Microsoft SQL Server

Update de versão automático

Suporte técnico incluso

Instalado diretamente nos servidores

da empresa

Possibilita instalação em ambientes 

virtualizados

Suporte técnico mensal avulso

Update de versão com contrato de suporte 

ativo

Disponível para banco de dados MySQL e 

Microsoft SQL Server



Pensado por gestores de telecom para 
gestores de telecom

Cada tela, cada processo e cada elemento foram pensados de forma a ajudar os gestores a tomar 
as decisões de forma mais rápida, precisa e fácil. Tudo isso torna o Tarifador WS a melhor solução 

de Gestão em Telecom do mercado.

DIEGO SOUZA, COORDENADOR DE INFRA-ESTRUTURA - FOGÁS

ANTÔNIO SANTOS, CEO – ITNX

“A função de orçamento predeterminado contribuiu significativa-
mente para a diminuição das despesas de telefone da companhia. 
Quando o funcionário ultrapassa esse limite, ele e seu gestor re-
cebem uma notificação por e-mail. Com maior controle, também 
descobrimos que um único departamento tinha uma despesa 30% 
maior que a sede da empresa”

“O Tarifador WS nos permitiu realizar o nosso processo de tari-
fação e de nossos clientes com muita eficiência e riqueza de de-
talhes, nos dando a informação correta dos gastos com telefonia. 
Além do mais, a perfeita integração do Tarifador WS com nossa 
plataforma de voz nos permitiu gerenciar os custos de forma muito 
apurada. Estamos muito satisfeitos com o produto“

MARCELO SAMPAIO, NITSHORE

“Gostaria de parabenizar todos os envolvidos nesse sistema de 
Tarifação da WS, pela sua versatilidade e confiabilidade. Onde traz 
uma interface amigável e fácil de entender e usar. Atende muito 
bem os gestores. Parabéns equipe continue assim”

GUSTAVO COELHO, DIRETOR DE OPERAÇÕES - IBOOKING

“Precisava de uma ferramenta que fosse compatível com todos os 
modelos de PABX do mercado e que fosse altamente modulável, 
pois possuo clientes de todos os portes e perfis. Com o Tarifador 
WS eu consegui tudo isso e muito mais do que imaginava. Com 
uma equipe dedicada e altamente competente todas as questões 
são rapidamente sanadas”



AJUDANDO EMPRESAS NA GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS

Nós criamos o produto que ajudará a sua empresa na redução 
de custos e na gestão de todo o seu parque de telecom.

Conheça alguns de nossos cases
Veja como trabalhamos com empresas como a sua e ajudamos a resolver e gerenciar os maiores desafios com seus parques de 

telecom. Essas histórias de sucesso são apenas alguns exemplos de organizações que usam o Tarifador WS em seus processos de 
gestão e redução de custos em Telecom.



Entre em contato conosco para maiores informações sobre o Tarifador WS 
e as melhores práticas de gestão e redução de custos em telecom.

Nossa equipe especializada estará à sua disposição para esclarecer quais-
quer dúvidas.

Contato

R. Evaristo da Veiga 16, 6º Andar –  Centro, Rio de Janeiro – RJ
(21) 3251-8405

contato@tarifador.ws

Conte com a nossa equipe para ajudar você!

www.temws.com.br



R. Evaristo da Veiga, 16 
6º Andar –  Centro, Rio de 
Janeiro – RJ 

(21) 3251-8405

www.temws.com.br 

Contato

Entre em contato conosco para maiores informações sobre o Tarifador WS 
e as melhores práticas de gestão e redução de custos em telecom.

Nossa equipe especializada estará à sua disposição para esclarecer quais-
quer dúvidas.


