
Communications Portal
Resposta interativa de voz

O Communications Portal (CP) da Enghouse Interactive é uma plataforma aberta baseada em 
estandares, com desenvolvimento de aplicações integrado e componentes de gerenciamento que 
reduzem significativamente o tempo, o custo e a complexidade da implementação de soluções de 
comunicação opor voz e IP. O Communications Portal combina o mais completo suporte de 
comunicações IP da indústria de comunicações IP, incluindo telefonia, SMS e e-mail com suporte 
abrangente para comunicações de voz tradicional. Juntando-se estes dois recursos, o 
Communications Portal oferece um portal multi-modo que permite às empresas fazer uso de todos 
seus aplicativos de comunicação em uma plataforma única e rentável.

Benefícios

• Suporte amplo para padrões da indústria, 
permite que as organizações aproveitem os 
investimentos anteriores em hardware, software e 
desenvolvimento de soluções, oferecendo um 
caminho de migração fácil de padrões e 
tecnologias emergentes que serão necessários 
no futuro

 Desempenho superior: o Communications Portal 
gerência com sucesso milhões de transações 
para os nossos clientes nos ambientes mais 
exigentes 

 Flexibilidade incomparável e facilidade de uso, 
líder na indústria

 Tempo de desenvolvimento reduzido e tempo de 
saída para o mercado mais rápido: os 
desenvolvedores podem criar soluções de voz 
50% mais rápido do que com qualquer outra 
ferramenta de desenvolvimento gráfico.

 Excelente relação preço/desempenho, em 
comparação com sistemas proprietários de IVR e 
outras plataformas de voz baseados em 
estândares

 O suporte mais amplo do setor para estândares 
da indústria como os serviços VoiceXML, 
CCXML, SIP, CPRM e Web services, garante que 
as soluções são compatíveis com uma grande 
variedade de ambientes de TI, e até mesmo com 
a web e arquiteturas de orientadas a serviços 
(SOA).

 Potentes ferramentas de gerenciamento para 
configurar, monitorar e gerenciar facilmente as 
implantações de grande escala.
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Este sistema forneceu-nos um ponto de contacto 
novo e inteligente para nossos clientes, permitindo 
melhorar nossos serviços e a satisfação do cliente 
em geral”.
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O Communications Portal permite
• Soluções vocais de autosserviço, tais como 

resposta interativa de voz (IVR), chamadas 
outbound e sistemas de autosserviço por voz

 SMS, e-mail, correio de voz baseado em 
estandares

 Soluções para Contact Center, incluindo 
discagem de chamadas de saída, roteamento 
inteligente e pop-up telas de aplicativos

 Soluções de comunicação unificadas baseadas 
em padrões, incluindo correio de voz e 
aplicativos que combinam a comunicações por 
voz tradicional, VoIP, SMS, e-mail e fax 

 Soluções de autosserviço visuais via navegador 
da web, smartphone ou outros dispositivos 
conectados.

Portfólio de integração enriquecido
O Communications Portal pode integrar-se com 
soluções de Contact Center da Enghouse Interactive, 
facilitando a integração de autosserviço de voz, IVR 
com tons e IVR móvel para telefones inteligentes e 
Web sites.

Aplicações de autosserviço podem ser integradas 
facilmente com o Contact Center, melhorando a 
prestação de serviços para permitir, por exemplo, 
retornar chamdas, alterar a sua prioridade e 
especificar o agente certo para atender a pessoa que 
ligou.

As integrações suportadas pela Enghouse Interactive 
são:

 Communications Center (CC)

 Contact Center: Enterprise (CCE)

 Contact Center: Service Provider (CCSP)

 Presence Suite (PS)

Componentes
Enghouse Interactive Studio

Um ambiente para a criação de aplicações gráficas 
que reduz o tempo de desenvolvimento em 50% ou 
mais.

Servidor de Comunicações

Centro de comunicações da Enghouse Interactive: 
Um portal VoiceXML altamente escalável, confiável e 
com tolerância de erros, e um ambiente de tempo de 
execução para implantar soluções e aplicações de 
voiceXML.

Consola Enghouse Interactive 

Uma interface gráfica que fornece um único ponto de 
controle para gerenciar a instalação de soluções de 
voz distribuídos ou em grande escala.

Servidor de Domínio Enghouse Interactive

Uma ferramenta dinâmica de gerenciamento que 
garante disponibilidade contínua.

A tecnología
Capacidades de telefonía VoIP/IP
A resposta, a localização e a transferência de 
chamadas, os menus de reprodução e as opções de 
execução, as conexões de ponte, telefonia IP, 
chamadas seguras, monitoramento, registo das 
chamadas e a transmissão de mídia permitem que os 
dados vocais se transfiram de fontes baseadas em 
internet para os equipamentos de telefonia via 
Internet.

Estandartes suportados: SIP, RTP, SRTP, TLS e 
CCXML 1.0.

Integração com Media Gateway CTI Connect para 
integrações de telefonia SIP de baixo custo.

O Communications Portal fornece um valor 
acrescentado significativo para empresas, 
provedores de serviço, distribuidores de valor 
agregado (VARs) e integradores de sistema.
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Capacidades de telefonía PSTN
A resposta, a localização e a transferência de 
chamadas, os menus de reprodução e as opções de 
execução, as conexões de ponte, telefonia IP, 
chamadas seguras, monitoramento, registo das 
chamadas e a transmissão de mídia permitem que os 
dados vocais se transfiram de fontes baseadas em 
internet para os equipamentos de telefonia via 
Internet.

Padrões suportados: T1, E1, SS7, USSD, analógico, 
canais de estação, ISDN (BRI/PRI),  QSIG, DPNSS, 
R2, CCXML, Dialogic Global Call 4.2, Dialogic Host 
Media Processing (HMP).

Voz
A simplicidade da interface de configuração permite a 
implantação rápida de soluções através de 
tecnologias como verificação do interlocutor, 
conversão de texto para fala (TTS) e reconhecimento 
de fala (ASR).

Padrões suportados: MRCP 2.0, VoiceXML 2.0, 2.1, 

Produtos de reconhecimento de voz suportados: 
Nuance Recognizer, LumenVox.

Produtos TTS (texto a voz suportados): Nuance 
Vocalizer, LumenVox.

Base de Dados
Conexão com bases de dados para ler, armazenar e 
atualizar informação.

Assistente disponível para pessoal não-técnico para 
facilitar a definição rápida de instruções SQL. O 
assistente suporta os principais comandos SQL, 
incluindo Joins, Sub Queries e Stored Procedures.

Voice XML
Gateway VoiceXML, navegador VoiceXML integrado 
para executar sequencias de comandos VoiceXML 
em qualquer local dentro de uma solução baseada na 
Enghouse Interactive e registro de aplicações 
VoiceXML com múltiplo níveis.

Padrões suportados: VoiceXML 2.1, 2.0.

Controle de chamadas XML 
(CCXML)
O interpretador CCXML integrado junto com o 
Communications Portal executa sequencias de 
comandos CCXML que fornecem recursos para 
conferências, gerenciamento de chamadas e 
processamento de eventos.

Padrões suportados: CCXML 1.0.

Serviços Web
Interage com qualquer web-service fornecido dentro 
do mesmo escopo. Ele atua como um provedor de 
serviços da web que os aplicativos externos podem 
usar para carregar e executar scripts e notificar os 
canais.

Padrões suportados: XML, SOAP, WSDL, e RESTful.

Web
Criar páginas web com informação dinâmica de 
bancos de dados ou outras fontes de dados, leitura 
de páginas web e armazena informações ou fala com 
quem está a ligar, criar áreas de trabalho e janelas 
pop-up web baseadas em agentes web, converte 
arquivos de áudio em ADPCM ou vice-versa.

Padrões suportados: HTTP, XML, HTML, DHTML, 
ISAP.

CTI
Controle e roteamento de chamadas e gerenciamento 
de dados de terceiros.

Produtos suportados: Enghouse Interactive CTI 
Connect™, Servidores múltiplos de conexão CTI em 
uma única ligação que fornece uma arquitetura 
totalmente redundante, bem como servidores de 
backup de conexão CT.

Comunicação de dados
Interagir com servidores remotos para recuperar, 
atualizar e armazenar informações.

Padrões suportados: LDAP, TCP/IP, XML, UDP, X.25, 
Serial Port, DDE, MS Message Queue, RAS, Radius, 
3270 e emulador terminal 5250.
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Criptografía 
Recursos de criptografia compatíveis incluem 
encriptado e desencriptado de arquivos usando os 
algoritmos simétricos e assimétricos, a criação e 
verificação de assinaturas digitais, a criação de 
hashes e a troca de chaves públicas.

Padrões compatíveis: Microsoft Crypto API, HTTPS.

Correio electrónico
Permite você receber, enviar, encaminhar, responder 
e criar mensagens de email; ler mensagens e agir de 
acordo com o conteúdo.

Padrões suportados: POP3, IMAP4, SMTP, MIME.

SMS
Recebe, envia, encaminha, responde a e cria 
mensagens SMS; ler mensagens e atuar com base no 
conteúdo.

Integrações suportadas: Message Media, Twillio com 
a capacidade de criar integrações feitas a medida 
com outras  plataformas.

Fax
Receber, criar e enviar faxes; converter dcumentos 
HTML ou links HTTP para enviar por fax na hora

Padrões suportados: Placas Intel con recursos de fax 
V.17, T.38.

Relatórios
Os relatórios da Enghouse Interactive são pacotes de 
informação baseados na web sobre o uso padrão de 
a IVR e dos relatórios de desempenho, incluindo os 
relacionados com o volume e a duração das 
chamadas.

Código externo
Integração com aplicativos externos, escrito em Java, 
C++ e outras tecnologias.

Suporte para o desenvolvimento e 
para a depuração 
Ferramentas avançadas de depuração visual 
(incluindo pontos de rutura, acompanhamento da 
operação em uma única etapa, simulação de 
variáveis), gravação de chamadas, simulador de 
hardware compatível com softphone, registro de 
aplicativos VoiceXM de variosníveis.

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.com) oferece a tecnologia e a experiência para maximizar o valor de cada 
interação com o cliente. A companhia desenvolve um amplo portfólio de soluções de gestão de interações com clientes. As 
principais tecnologias incluem contact center, console de atendimento, discador automático preditivo para chamadas ativas, 
gestão de conhecimento, IVR e soluções de gravação de chamadas compatíveis com qualquer ambiente de telefonia através 
dos modelos de negócio por aquisição, locação como serviços ou em nuvem. Enghouse Interactive possui milhares de 
clientes em todo o mundo, suportados por uma rede de parceiros estratégicos e mais de 800 profissionais dedicadas às 
operações internacionais da companhia.

Maiores informações em www.enghouseinteractive.es

Entre em contato conosco e descubra como a Enghouse Interactive pode transformar 
seu Contact Center em uma ferramenta essencial dentro da sua organização

Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive

Para maior informação, visite
www.enghouseinteractive.es


