
A solução Presence Video Interactions responde a uma tendência tecnológica em que as aplicações de vídeo 
desempenham um papel proeminente, como no ambiente on-line, Mídias sociais ou serviços avançados de 
comunicações. 

Evoluindo ao ritmo da transformação digital

Para criar e processar conteúdos audiovisuais, áudio, vídeo e fluxos de dados através da Internet, é necessário 
apenas um navegador web (Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera), já que a conexão é gerenciada pelo 
protocolo WebRTC, suportado nativamente pelos navegadores mais utilizados atualmente.

Comunicação em tempo real a um clique de distancia

Integre o vídeoatendimento como mais um canal 
na sua estratégia de contact center omnicanal

Presence Video Interactions

A introdução do vídeo, como outro canal de comunicação no Contact Center, melhora a colaboração 
entre clientes e agentes de serviços de atendimento. Permite uma compreensão mais natural e fluida 
entre as pessoas, tornando-a mais semelhante ao tratamento obtido quando somos atendidos 
pessoalmente. É por isso que o uso de aplicativos de vídeo e audiovisuais faz sentido, a fim de 
satisfazer as expectativas quando se trata de receber um serviço mais próximo e personalizado.

Funções

• Aproveita as mesmas estratégias inteligentes de 
roteamento baseadas em regras de negócio e 
distribuição ACD utilizadas para chamadas 
telefônicas convencionais.

• Os agentes utilizam o mesmo dispositivo 
telefônico (físico ou softphone) no qual recebem 
chamadas telefônicas convencionais, evitando o 
uso do terminal duplo e facilitando a 
concentração dos agentes no serviço em vez de 
gerenciar várias aplicativos.

• Integra o canal de videochamada como um 
serviço adicional para agentes, combinado e 
integrado com o gerenciamento de interações 
em canais existentes, como chamadas, e-mails, 
web chats, etc. Isto inclui um único aplicativo de 
agente, supervisor, reporting e estatísticas de 
serviços habilitados com este novo tipo de 
interação.



Beneficios

• Atendimento cara-a-cara altamente 
personalizado. Semelhante a um serviço 
presencial, mas a um custo mais baixo e com 
maior produtividade dos seus agentes.

• Identificação imediata e fiável do cliente, quer 
através das credenciais introduzidas no website 
a partir do qual a vídeo chamada é solicitada, 
quer através da própria comunicação vídeo.

• Comunicação em contexto: Juntamente com a 
solicitação de video chamada que o cliente inicia 
no site, variáveis de sessão como as credenciais 
fornecidas no site, campos em um formulário ou 
uma página/secção específica do site onde o 
cliente está localizado no pedido podem ser 
anexadas.

• Esforço mínimo para que o cliente para entrar 
em contato e resolver dúvidas em tempo real 
com um agente de Contact Center, aumentando 
a taxa de conversão e diminuindo as vendas 
frustradas por não ter essa capacidade.

• Implementação rápida e fácil com qualquer 
sistema Presence Suite existente integrado com 
o gerenciamento de outros canais de interação.

• Ferramenta de agente como um aplicativo Web, 
para simplificar o gerenciamento de cada 
interação, coordenar o atendimento em múltiplos 
serviços e canais (blending) e tornar seu trabalho 
mais ágil e produtivo.

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


