
Concebido para ser o suporte tecnológico perfeito no gerenciamento de campanhas de discagem 
telefônica de todo o tipo, o Presence Outbound Dialer ajuda empresas de todo o mundo a obter a 
máxima produtividade em cada campanha, otimizando os custos operacionais associados.

auxilia empresas ao redor do mundo na obtenção 
de máxima produtividade

Presence Outbound Dialer 

Presence Outbound Dialer aumenta as taxas de 
contato úteis e maximiza o tempo de ocupação 
produtiva dos agentes. Ao mesmo tempo, oferece 
mecanismos poderosos e versáteis para um 
gerenciamento eficaz da qualidade do serviço e 
auxilia no cumprimento dos regulamentos aplicáveis, 
como o TCPA.

Todo o gerenciamento e parametrização de 
campanhas no Presence Outbound Dialer é realizado 
a partir de aplicações gráficas extremamente simples 
e intuitivas que reduzem ao mínimo a curva de 
aprendizado e aumentam a produtividade dos 
gerentes e supervisores de serviço.

Presence Outbound Dialer automatiza o processo de 
dial-up de chamadas com base nas regras de 
negócio, evitando a necessidade de micro 
gerenciamento contínuo do sistema.

Presence Outbound Dialer está integrado com todos 
os módulos que compõem a plataforma tecnológica 
da Presence Suite para o gerenciamento e 
automação eficiente do Contact Center.

www.enghouseinteractive.es/pt 
presence.info@enghouse.com
+34 93 10 10 300 



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

BENEFICIO FUNCIONALIDADES

Estratégia de contato autoajustável 
às necessidades de cada serviço

Assistência no cumprimento de 
normas e parâmetros de qualidade 
de serviço

Implementação ágil de novas 
campanhas de dial-up

Aumento do contato útil, com base 
em estratégias de discagem

Otimizar o número de registros 
contatados em cada campanha

Gerenciamento eficiente, de acordo 
com as regras de negócio, de serviços 
mistos de dial-up/receção de chamadas

Ferramentas poderosas para o 
gerenciamento dinâmico de parâmetros 
e regras de execução para ajudar no 
alcance dos objetivos

Facilmente integrado com 
aplicativos e processos de negócios

Adapta automaticamente o dial-up de chamadas e o ritmo de trabalho desejado para 
otimizar a produção de cada campanha, através da combinação de 4 modos 
disponíveis:
 • Pré-visualização
 • Progressivo
 • Preditivo
 • Sem agente (RoboDialer)

 • Controlo rigoroso das chamadas incómodas, reduzindo automaticamente a taxa 
de discagem.

 • Suporte para vários fusos horários dependendo do destino da transmissão.
 • Métodos para reduzir o nível de estresse dos agentes, podendo estabelecer 

tempos mínimos entre chamadas, mesmo em modo preditivo.
 •  Suporte a várias listas Do Not Call para cada serviço.
 •  Permite definir o número máximo de tentativas por registro/dia.

 • Um serviço de dial-up pode ser criado a partir de um serviço existente, 
herdando seus parâmetros e regras de execução.

 • Assistente simples para a importação de listas de contatos de novos registros 
de dial-up ou atualização de registros existentes através de múltiplos formatos 
(Sql Server, Oracle, MS Access, CSV).

 • Os registros associados a um serviço podem ser facilmente transferidos para 
outro serviço.

 • Definição dinâmica de filtros e prioridades com base em atributos de negócio.
 • Sistema de análise de chamadas automático. O sistema só transfere chamadas 

para operadores em que uma pessoa é detectada, planejando o restante dos 
resultados não úteis (sem resposta, número ocupado, fora de cobertura...).

Podem ser estabelecidas regras que definam o balanceamento de dial-up em registros 
ainda não contatados, em relação às tentativas de reações em contatos anteriores não 
úteis (sem resposta, número ocupado, fora de cobertura...).

Presence Outbound Dialer pode ser integrado com os sistemas de gerenciamento de 
contatos (Presence Inbound) em base às regras de negócio.

 • Conjunto completo de monitores de desempenho de campanhas em tempo real 
e relatórios históricos.

 • Supervisores e gerentes podem fazer alterações nas regras e parâmetros de 
contato e nas listas de registros da campanha.

 • O Discador de Saída de Presença possui múltiplas opções de integração com 
aplicativos (Web ou desktop) de agente para o gerenciamento eficaz de 
chamadas (Screen Pop).

 • Interface completa para manipulação de registros em listas de contatos de 
sistemas externos (inserção, atualização, ativação, mudança de prioridade, etc.).


