
ajuda a melhorar a produtividade dos Agentes 
do Contact Center

Presence Reporting

O Presence Reporting é o módulo unificado e centralizado para a captura, geração e 
exploração de métricas, estatísticas e indicadores de desempenho e da operação da 
Presence Suite.

O Presence Reporting unifica em um único 
repositório todos os dados e informações estatísticas 
relevantes geradas a partir da operação de todos os 
módulos funcionais que compõem a Presence Suite, 
com um conjunto de métricas e estatísticas 
consistentes e unificadas.

O Presence Reporting é uma ferramenta fundamental 
para os gestores de Contact Center, pois oferece 
visibilidade completa dos principais indicadores de 
desempenho, produtividade e qualidade da 
actividade do Contact Center, independentemente 
do canal de comunicação utilizado (telefone, e-mail, 
fax, SMS, Web Chat, Midias sociais, etc.).

O Presence Reporting incorpora um amplo e 
poderoso conjunto de mais de 50 relatórios históricos 
gerados a partir de dados e informações estatísticas, 
diretamente acessíveis a partir da ferramenta 
unificada de supervisão e monitoramento da 
Presence Suite, o Presence Web Supervisor.

Os supervisores e gerentes de Contact Center 
acessam, em uma única aplicação, todos os 
indicadores e estatísticas chave para um 
gerenciamento e análise da operação do Contact 
Center eficiente. 

Isto inclui tanto os relatorios gerados em tempo real 
para o gerenciamento imediato do dia-a-dia como 
todos os acumulados historicamente, que permitem 
a análise de tendências, produtividade de agentes e 
equipes, deteção de variações de temporada e 
estabelecimento de estratégias de melhoria.

Presence Reporting também inclui o módulo opcional 
Custom Reports, que permite gerar relatórios 
personalizados a partir de métricas e dados 
estatísticos armazenados no repositório da Presence 
Suite usando um assistente simples e intuitivo que o 
guia passo a passo através da seleção de dados 
com opções poderosas de agrupamento, 
classificação, filtragem e cálculo (como somas, 
médias, máximos, etc.).

Relatórios Personalizados de Presença é concebido 
para ser utilizado diretamente pelos gestores do 
Contact Center e não requer conhecimentos técnicos 
avançados, tais como linguagem de consulta de 
bases de dados ou programação. Assim, os 
responsáveis pelas operações têm total autonomia 
para adaptar e personalizar os indicadores incluídos 
nos relatórios gerados com esta ferramenta às suas 
necessidades específicas, sem depender de outras 
áreas.



Permite uma análise de dados e dos principais indicadores 
de desempenho e produtividade do Contact Center 
consistente e unificada, independentemente do canal de 
comunicação utilizado.

Facilita o trabalho dos gerentes de Contact Center, 
aumentando sua produtividade e reduzindo suas 
necessidades de treinamento. Isso reduz os custos 
operacionais da plataforma.

Permite a análise da produtividade real dos diferentes 
serviços do Contact Center, além de fornecer dados 
operacionais. Isso proporciona as informações necessárias 
para alinhar as operações com os objetivos do negócio.

Facilita a coleta e análise de informações e dados 
personalizados, adaptados às necessidades específicas de 
cada usuário e sua área de responsabilidade, 
proporcionando-lhes as informações necessárias para uma 
melhor tomada de decisões.

Concede total autonomia à equipe responsável pelas 
operações de coleta e análise de informações, evitando 
dependência das áreas técnicas da empresa, aumentando a 
agilidade e reduzindo os custos operacionais.

Simplifica e automatiza tarefas de rotina na geração e 
envio de relatórios históricos para análise, reduzindo os 
custos operacionais.

Permite enriquecer os relatórios gerados com informações 
de entidades empresariais, oferecendo uma visão mais 
integrada e global do Contact Center em relação a outras 
áreas de negócio.

Permite diferentes graus de acesso à informação, 
dependendo do tipo e âmbito de responsabilidade 
de cada utilizador. 

Armazena todas as métricas e estatísticas operacionais 
relevantes em um repositório centralizado e consistente, 
incluindo serviços multicanal, de entrada e saída.

Acesso centralizado a mais de 50 relatórios de histórico 
pré-definidos, bem como relatórios personalizados e 
adaptados às diversas necessidades dos gestores de Contact 
Center.

O Presence Reporting incorpora relatórios históricos 
pré-definidos com base na produtividade dos agentes e 
serviços com base em índices sobre o número de vendas por 
hora, cumprimento dos objetivos da campanha. Classifica as 
interações como "positivas", "negativas" ou "não úteis" para o 
objetivo de negócio estabelecido.

Custom Reports fornecem uma ferramenta 
extraordinariamente poderosa e intuitiva para extrair, agregar, 
filtrar e apresentar métricas operativas capturadas em 
indicadores-chave de desempenho (KPI) personalizáveis por 
função e responsabilidade do usuário.

Custom Reports é projetado para ser utilizado em toda a sua 
capacidade por usuários sem conhecimento técnico 
avançado, com o objetivo de dar-lhes total autonomia para 
gerar relatórios com métricas e indicadores relevantes para o 
desempenho de sua função.

O Presence Web Supervisor permite aos gerentes de Contact 
Center programar automaticamente a geração e envio de 
relatórios históricos para suas contas de e-mail nos dias e 
horários de sua escolha.

Custom Reports facilita a conexão com bancos de dados 
externos e o cruzamento de dados entre estes e as métricas 
operacionais do Contact Center, permitindo a obtenção de 
relatórios focados em dados empresariais, tais como clientes, 
seguros, contratos, etc., que permitem analisar custos e 
produtividade.

Para o conjunto de relatórios predefinidos, o acesso à 
informação apresentada pode ser segmentada com base em 
serviços e campanhas e de acordo com o utilizador que gera 
o relatório.
Cada um dos relatórios personalizados com Custom Reports 
pode ser protegido por permissões de acesso ao nível de 
cada utilizador individual. 

BENEFICIOS FUNÇÕES

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


