
Presence Voice Inbound é uma plataforma de gerenciamento de chamadas que, juntamente com o 
Presence Intelligent Routing, fornece um cenário de trabalho para Contact Centers com base em 
lógicas de pré-roteamento e distribuição para agentes potente e flexível.

a combinação perfeita para campanhas de entrada
Presence Voice Inbound e Intelligent Routing

O Presence Voice Inbound permite a mistura entre 
chamadas (blending) de saída e de entrada uma vez 
que se integra com as funcionalidades do Presence 
Voice Outbound. Também fornece um histórico 
completo das interações com o cliente através do 
canal telefônico e o identifica automaticamente 
através de número de telefone.

A solução Inbound da Presence permite a integração 
do CTI automatizando as tarefas que os agentes 
devem executar manualmente.

As suas funcionalidades permitem agrupar no mesmo 
aplicativo todas as tarefas mais comuns no 
gerenciamento de uma chamada e apresentar de 
forma ágil a informação do contato.

O Presence Intelligent Routing dispõe de um 
desenhador gráfico intuitivo para desenvolver 
facilmente estratégias de tratamento avançadas e 
interacções de encaminhamento sob a forma de um 
diagrama de blocos. Permite também que você 
desenhe e gerencie estratégias de identificação do 
contexto de cada interação,  e decidir com base na 
avaliação dinâmica de condições o fluxo de ações a 
realizar na chamada, como por exemplo:

• Valor do cliente, determinado com base em 
informações capturadas em um menu interativo 
ou através do acesso a sistemas externos que 
fornecem informações sobre o contexto atual do 
cliente.

• Status do agente, níveis de serviço e tempos de 
fila estimados com base na hora do dia.

Presence Inbound, en combinación con el resto de 
módulos de Presence Suite, dota al agente de todas 
las herramientas necesarias para la gestión óptima de 
cada contacto en el menor tiempo posible, 
incrementando los ratios de resolución en primera 
llamada y garantizando un servicio y una experiencia 
de cliente inmejorable.

O Presence Inbound, combinado com os demais 
módulos da Presence Suite, fornece ao agente todas 
as ferramentas necessárias para o gerenciamento 
otimizado de cada contato no menor tempo possível, 
aumentando os índices de resolução da primeira 
chamada e garantindo um serviço e uma experiência 
do cliente imbatível.
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Entre em contato conosco e descubra como a Enghouse Interactive pode transformar 
seu Contact Center em uma ferramenta essencial dentro da sua organização
Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) 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/pt

Amplia a oferta de serviços 
diferenciados de acordo com o 
valor e a situação do cliente 
durante o atendimento telefônico.

Otimiza o tempo médio de 
gerenciamento de cada chamada 
e os custos associados sem 
comprometer a qualidade do 
serviço.

Reduz o índice de abandono de 
chamadas e otimiza o uso das 
linhas disponíveis e o tempo do 
agente.

Reduz os ciclos de treinamento 
dos agentes, e o custo para 
torná-los produtivos.

Facilita a colaboração imediata 
com outro departamento ou 
recurso e maximiza o índice de 
resolução do primeiro contato.

Facilita a continuidade e o 
acompanhamento no 
gerenciamento do problema 
de cada cliente até a sua 
resolução total.

O módulo Presence Intelligent Routing permite a criação e manutenção de 
poderosas estratégias de roteamento e priorização do tratamento de 
chamadas e sua distribuição, com decisões com base em dados de contexto, 
valor e situação do cliente com a empresa. Presence IR possui uma ampla 
variedade de conetores predefinidos para acessar sistemas de informação 
existentes e bancos de dados CRM para recuperar as informações de 
negócios mais atualizadas que devem ser consideradas para estabelecer o 
tratamento personalizado de cada chamada.

O Presence Web Scripting permite apresentar mensagens e argumentos 
dinamicos para o agente com base nas respostas do cliente, assim como os 
campos de informação (com validação automática das entradas) necessários. 
Além disso, o Presence Web Scripting permite integrar facilmente informações 
empresariais recuperadas em tempo real com o contexto do cliente a partir de 
sistemas como o CRM e, acelerando o tempo de gerenciamento de cada 
chamada.

O Presence Inbound permite que você informe os clientes sobre o tempo de 
espera estimado se a chamada estiver em fila de espera e oferecer retorno de 
chamada em momentos de menor saturação.

O aplicativo Presence Web Agent está orientado a oferecer a máxima 
ergonomia e usabilidade, reduzindo a curva de aprendizagem.

O aplicativo Presence Web Agent integra opções de transferência com 
consulta e conferência, incluindo agendas de contatos frequentes e diretórios 
de outros grupos de agentes. No caso do Presence Inbound, um agente 
também pode verificar seu status de ocupação em tempo real para decidir se 
deve envolvê-los na chamada.

Também é possível transferir a área de trabalho de um agente com o contexto 
do cliente com uma chamada entre os agentes do Presence Inbound.

Nos casos em que o agente não dispõe de meios para resolver o problema do 
cliente no primeiro contato, o Presence Web Agent proporciona a 
programação de chamadas de seguimento e a recuperação automática do 
contexto do cliente em cada interação.

Além disso, a opção pode ser ativada para que os agentes que gerenciam 
uma interação inicial com um cliente sejam estabelecidos como um agente 
preferencial.

BENEFICIO FUNÇÕES


