
 

 
 

WeDo technologies Implementa Sistema de Revenue 

Assurance no Grupo Orascom 

 

A Orascom demonstra a sua posição de liderança na área de Revenue 

Assurance com a implementação de soluções end-to-end, em todas as 

empresas do Grupo 

 

Lisboa, 02 de Dezembro de 2008 – WeDo technologies, fornecedor global de soluções de 

Revenue Assurance, anunciou hoje que está a implementar o seu sistema de Revenue 

Assurance, o RAID, em todas as empresas de telecomunicações do Grupo Orascom, estando 

já concluídos com sucesso os projectos nas operações do Egipto, Argélia, Paquistão e 

Bangladesh. 

 

A relação da WeDo technologies com a Orascom começou em 2007 com a assinatura de um 

acordo de fornecimento exclusivo para a implementação da ferramenta RAID em todo o grupo. 

O RAID é um sistema reconhecido que automatiza e gere a totalidade do processo de garantia 

de receitas em toda a organização. Trata-se de uma solução modular que integra dados de 

múltiplos sistemas, importa-os para uma base de dados central, aplica regras de validação do 

negócio e de comparação para detectar erros e inconsistências, dispara alarmes e permite a 

elaboração de diferentes tipos de relatórios e de indicadores de performance (KPIs). 

 

“A primeira fase de implementação do RAID na Orascom aconteceu no Egipto, no ano 

passado, e desde então conseguimos implementar o RAID com sucesso em outras três 

operações,” afirmou João Faísca, Director Geral da WeDo para o Sul da Europa, Médio Oriente 

e África. “Estamos muito orgulhosos da parceria com a Orascom, permitindo à empresa tornar-

se líder na área de Revenue Assurance. 

 

“A nossa estratégia de garantia de receitas, enquanto grupo, tem um forte elemento de 

automatização e sentimos que o RAID foi capaz de responder à rapidez de crescimento e aos 

desafios colocados pelos nossos mercados. Devido ao sucesso da primeira fase do projecto de 

implementação do RAID na Mobinil, tomámos a decisão de acelerar a implementação em todas 

as nossas outras operações, nomeadamente na Argélia, Paquistão e Bangladesh”, afirmou 

Mohamed Osman, Director da Orascom para a área de Revenue Assurance, “por outro lado, 

também decidimos alargar a nossa parceria com a WeDo technologies às nossas duas 

subsidiárias na Europa – a Wind Italy e a Wind Greece”. 

 

### 



 

Sobre a WeDo technologies 

A WeDo technologies é o fornecedor líder de soluções de Garantia de Negócio para a indústria 

de telecomunicações global, e com um histórico de sucesso de implementações de soluções 

de software, para a área Financeira, Utilities, Transportes, Administração Pública, Saúde e 

Indústria de Retalho. A WeDo technologies conta com 12 escritórios a nível mundial e centros 

de desenvolvimento de software em quatro países. 

 

Para mais informações, visite o website da empresa em: www.wedotechnologies.com. 
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