
 A possibilidade do e-mail ser um elemento essencial 
para aceder ao registo histórico dos seus clientes.

 Roteamento de mensagens usando critérios 
predefinidos para se adaptar aos processos 
empresariais e garantir que seja direcionado para o 
agente mais qualificado

 Facilidade de uso através da mesma interface 
unificada do agente

 Anexar conteúdo gráfico e multimídia para todos os 
e-mails recebidos e enviados

 Integração completa com todos os outros módulos da 
ferramenta Presence Suite

 Incluir e-mail como parte de todos os relatórios e para 
monitoramento em tempo real 

Presence Mail Interactions permite:

Otimize as interações digitais com seus clientes com
Presence Mail Interactions

Um sistema de gerenciamento de e-mail 
com funcionalidades avançadas

Os canais digitais tornaram-se quase tão comuns como o simples contato telefónico para gerir as interacções 
com os clientes. Na verdade, devido à sua utilidade e ao registro escrito que fornecem, muitas vezes eles se 
tornam o canal preferido para muitos deles. No entanto, muitas ferramentas de software de contact center não 
oferecem a mesma funcionalidade de gerenciamento de e-mail que oferecem para comunicações de voz. O 
Presence Mail Interactions oferece uma gama completa de recursos e capacidades de gerenciamento e 
administração que permitem que os canais de e-mail, fax, SMS e redes sociais sejam totalmente integrados 
com as tarefas do contact center.

Roteamento 

Modelos  de 
mensagens

Texto

Prioritização 
em resposta

Histórico de 
e-mails

Estratégias de roteamento automático com base em conteúdo (remetente, assunto, 
corpo do e-mail) ou informações comerciais anexadas.

Permite criar texto completo e inserir variáveis e campos ativos que são preenchidos 
automaticamente com informações anexadas à interação ou manualmente pelo agente. 
Reduz o tempo de resposta e evita erros humanos.

Permite a criação de um repositório organizado de informações com partes do texto que 
podem ser utilizadas pelos agentes para padronizar respostas a e-mails, faxes ou SMS. 
Os diferentes textos predefinidos podem ser atribuídos a cada caixa de correio ou 
campanha.

O agente pode colocar a resposta do e-mail "em espera" para atender a uma interação 
que requer maior prioridade sem perder informações, para depois continuar sua 
resposta.

Permite que você revise e-mails recebidos de um remetente específico por um período 
de tempo específico para otimizar o trabalho do agente.



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

Gerenciamento de e-mail com benefícios exclusivos que somente 
uma ferramenta completa de contact center pode oferecer
Como parte de uma plataforma totalmente integrada, o Presence Mail Interactions ajuda a melhorar a 
produtividade e a rentabilidade de todas as tarefas do seu contact center:

Entre em contato conosco hoje mesmo e saiba como a Enghouse Interactive pode transformar seu contact center em uma área 
de negócios essencial dentro de sua organização.
A Presence Suite da Enghouse Interactive é uma solução CEC multicanal que permite aos contact centers otimizar recursos e 
melhorar a eficiência dos processos de comunicação. Projetado para funcionar como uma ferramenta independente ou com 
um PBX existente, a Presence Suite simplifica as interações entre as empresas e seus clientes, reduzindo a necessidade de 
mudanças ou atualizações de equipamentos dispendiosas. As soluções da Enghouse Interactive são frequentemente 
reconhecidas pela sua qualidade e inovação, e recentemente reconhecidas como Challenger no Magic Quadrant for Contact 
Center Infrastructure da Gartner.

A solução All-in-One para um melhor desempenho empresarial

 Integração simples com qualquer servidor ou 
plataforma SSL POP/IMAP4

 Automação inteligente para reduzir custos e melhorar 
a precisão

 Combina atividades de agentes para equilibrar 
volumes de interações de entrada e saída

 Incorporação de e-mail como parte de uma 
perspectiva holística que fornece visibilidade em 
vários canais

 Otimize os recursos priorizando os serviços para 
aproveitar as interações em horas de menor 
movimento.

 Melhora a experiência do cliente ao permitir 
consistência total em todos os canais de comunicação

 Monitoramento em tempo real dos serviços e acesso à 
informação estatística para uma tomada de decisão 
eficaz

• Modelo de licenciamento por numero de posições para 
reduzir o custo total de aquisição

• Mais sensível às exigências dos clientes

• Elimina o isolamento dos dados e do sistema

• Menor dependência de recursos de TI para gerenciamento de 
sistemas

• Interface de usuário intuitivo que reduz o tempo de 
treinamento e aumenta a velocidade de criação, lançamento 
e ajuste de campanhas

• Facilmente integrado com aplicativos de negócios de 
terceiros

• Tecnologia WebRTC: não é necessário instalar software no 
desktop do agente, apenas através de um navegador web 

• Aumento do número de contatos por hora

• Redução do tempo médio de gerenciamento

• Maior precisão do agente

• Melhoria da experiência do cliente

• Redução do time-to-market

• Suporte 24/7 quando necessário

Negócios

TecnologiaA Presence Suite é uma solução de contact center concebida por 
profissionais com experiência no gerenciamento de operações de 
contact center.

Oferecemos as ferramentas necessárias para simplificar a forma 
de fazer negócios, economizando tempo, dinheiro e recursos para 
que as organizações possam se concentrar no que mais importa: 
os clientes.


