
Experiências de Cliente, Naturais e Interativas
Presence Social Interactions

Altos níveis de satisfação 
garantida

Com o constante crescimento das comunicações e interações em plataformas sociais, os clientes esperam 
interagir com marcas da sua maneira, através de seus canais preferidos. Isto pode ser difícil, porque as 
expectativas nem sempre são cumpridas. A Inteligência artificial (IA) desempenha um papel importante aqui, 
com o desenvolvimento de bots / assistentes inteligentes com interações naturais capazes de reconhecer 
frases e pedidos específicos sem a necessidade de falar com um agente.

Presence Social Interactions é um módulo que 
permite criar ou fortalecer a comunicação com seus 
clientes através de diferentes canais digitais e sociais 
como Facebook, Twitter, Whatsapp ou Instagram, 
melhorar sua experiência, reduzir custos e tempos 
necessários no serviço de atenção telefônica e 
aumentar receita através de uma melhor utilização 
dos recursos humanos.
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Exemplo do bot em várias plataformas de comunicação



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

Comunicação Simples e Eficaz  
Presence Social Interactions traz a possibilidade da utilização de um bot como precursor da comunicação, com 
o objetivo de apoiar os usuários com perguntas e respostas comuns e transações frequentes. Quando os usuários 
precisam entrar em contato com um agente, a interação é transferida para o agente disponível mais apropriado 
usando uma interação de chat, outra funcionalidade da Presence Suite, permitindo que ele tenha acesso à história 
da conversa com o usuário e seu contexto, para uma melhor compreensão e uma interação mais eficiente.

Presence Social Interactions Studio
O editor gráfico do Presence Social Interactions permite não só 
desenvolver facilmente todos os processos de interação, mas 
também a configuração da base de conhecimento para servir 
os clientes, como responder às solicitações (texto, imagens, 
vídeos, menus, links, etc.) e acessar rapidamente às 
informações mais comuns.

 Integração com canais como: Whatsapp, Facebook, 
Twitter, Instagram, Telegram, Web Chat e Apps Moveis

 Atendimento autônomo 24/7 através de bots
 Derivação das conversações para o agente mais 

qualificado caso seja necessário
 Integração com o web site e aplicativo móvel para 

assistência através de robôs
 Acesso à informação a qualquer momento, graças à 

disponibilidade 24/7 do sistema

 Suporte de conversas em múltiplos idiomas
 Relatórios com perguntas e questões mais 

consultadas pelos clientes para priorizar e adaptar 
eficazmente estratégias de serviço ao cliente

 Painéis de controle para uma visão unificada dos 
principais KPIs

 Assistente de configuração de bot de fácil manuseio

Presence Social Interactions permite:


