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Desafío

 • Efectuar uma mudança tecnológica que 
melhore a competitividade

 • Relatórios personalizados e de melhor 
qualidade

 • Monitoramento em tempo real

Solução

 • Presence Inbound

 • Presence Outbound en modo predictivo

 • Presence Recording (Voz e Dados)

 • Presence Intelligent Routing

 • Presence Supervisor

 • Presence Administrator

Resultados

Com a implementação da ferramenta Presence 
Suite da Enghouse Interactive, a Gescobro 
conseguiu:

 • Aumentar a produtividade do agente em 
mais de 25%.

 • Reduzir a percentagem de abandono de 
chamadas de utilizadores com índices 
<3%.

 • Melhor gerenciamento das campanhas 
desenvolvidas pela companhia

 • Fornecer um serviço de qualidade e 
aumentar a satisfação do cliente



A Gescobro, fundada em 1980, é líder em 
empresas de gerenciamento de crédito em 
Espanha. Com uma equipa de 300 
colaboradores e uma clara orientação para o 
cliente, a empresa conta com uma plataforma 
de 2.000 metros quadrados em Barcelona e 
uma sucursal em Madrid. É membro da 
Angeco (Asociación Nacional de Entidades de 
Gestión de Cobro) e da Fenca (Federación de 
Asociaciones Nacionales de Recobro 
Europeas).

Especializada no gerenciamento integral de 
todas as fases da cobrança de didivdas, a 
Gescobro mantém um firme compromisso com 

a qualidade, cumprindo os padrões de ética 
profissional estabelecidos pela União Europeia 
e adotados pela Fenca e Angeco e investindo 
permanentemente em capital humano e 
tecnológico.

Antes da implementação da Presence Suite, 
utilizaram o Avaya Predictive Dialing System 
(PDS) em campanhas de dial-up de novos 
processos. Uma vez que o processo foi 
atribuído a um gerente, todos os contatos 
sucessivos foram feitos manualmente.

A Necessidade

A Solução 
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Presence Suite para Cobranças

 • Discagem em modo preditivo automático 
(em vez de por tempo) permitindo uma 
melhoria na contatabilidade.

 • Integração da plataforma de voz com o 
seu CRM para chamadas recebidas e 
efetuadas.

 • Segmentação e carregamento dos 
registos de emissões do CRM.

 • Roteamento inteligente de chamadas.

 • Gravação de chamadas.

 • Mistura de chamadas (call blending).

 • Opengate N+1 on-premise em 
substituição ao Avaya Predictive Dialing 
System (PDS).

Esta solução permite a Gescobro:

Técnico e Funcional



Antes da implementação da Presence Suite

Após a implementação da Presence Suite
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 • Incrementa los índices de Recuperación 
de deuda

 • Reduce el tiempo y los costes del cobro

 • Visión completa del cliente que aporta 
una perspectiva 360º

 • Grabación de las interacciones 
(Interaction & Screen Recording)

 • Automatización de los procesos

 • Integración con aplicaciones y Bases de 
datos de terceros

 • Fácil Acceso a la información de Forma 
Unificada

 • Multi-canalidad y gestión integrada del 
BackOffice

 • Notificaciones preventivas

 • Potente Marcador predictivo

 • Integración de la gestión de recuperación 
de crédito con los nuevos canales y el 
cliente 2.0

 • Capacidad para gestionar en cola única 
las interacciones con los deudores

 • Reporte en tiempo real del coste 
operativo de su gestión

 • Produtividade do Agente: Não era 
monitorada, apenas supervisada sem 
qualquer tipo de controlo.

 • Velocidade de serviço: Não havia 
ferramentas para medir ACW. 

 • Resposta Rápida: As chamadas 
recebidas foram atendidas de acordo 
com os critérios e agilidade dos agentes. 

 • Produtividade dos agentes: Os tempos 
de trabalho, pausas, paragens e ACW de 
cada agente são controlados. A 
produção por agente é totalmente 
mensurável em números precisos e 
claros que  ajudam a identificar agentes 
com problemas no seu desempenho. 

 • Velocidade do Serviço: Eliminação do 
tempo de inatividade do agente, aumento 
do número de chamadas atendidas e 
diminuição da taxa de abandono.

 • Resposta Rápida: As chamadas são 
tratadas tão rapidamente como o ACD 
distribui chamadas. 

Enghouse Interactive

Ventajas de Presence Suite para Recobros:



Com a implementação das ferramentas do Presence Suite, a Gescobro recebeu os seguintes 
benefícios: Maior autonomia na gestão do Contact Center, possibilidade de fazer chamadas em 
modo preditivo, possibilidade de trabalhar em diferentes serviços simultaneamente (Call blending), 
maior integração com o CRM, maior controle do Contact Center devido às ferramentas de 
monitoramento implementadas, aumento de 15% a 20% na produtividade em contatos úteis.

Valor acrescentado
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Com o Presence Supervisor, a 
Gescobro dispõe de ferramentas 
de gerenciamento de campanhas 
mais flexíveis, como a geração 
automática de relatórios, a 
definição de alertas ou a possibili-
dade de manter o desktop com 
recursos personalizados no perfil 
de usuário do supervisor, indepen-
dentemente do computador onde 
você se conectar

Com o módulo de Presence 
Inbound a Gescobro conseguiu 
maior controle sobre o fluxo de 
chamadas geradas pelas 
previsões do Discador.

Com o módulo de Presence 
Outbound a Gescobro ganhou 
eficiência ao segmentar e ajustar 
as campanhas de emissão de 
chamadas.

El módulo de Presence Recording 
permite a gravação de chamadas e 
o subsequente controlo de qualida-
de do serviço. 

O módulo RoboDialer permite 
aumentar o índice de cobrança de 
pequenas dívidas.

El módulo Presence Intelligent 
Routing ajuda na segmentação de 
clientes e roteamento de chamadas 
recebidas para o agente mais 
adequado para resolver suas 
duvidas.



Nós somos o fornecedor de tecnologia de contact center mais confiável do mundo. Nossa marca 
global é construída sobre nosso histórico de honrar nossos compromissos consistentemente com 
nossos clientes, nossos colaboradores e nossos acionistas.

Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), é líder mundial 
no fornecimento de software de contact center e de serviços que proporcionam a atenção ao 
cliente a partir da melhora e transformação do contact center de um centro de custos em um 
poderoso motor de crescimento. Nossas práticas e soluções permitem que as empresas 
aproveitem as interações diárias com o cliente para extrair conhecimentos chave usados para 
aprofundar a lealdade do cliente e descobrir novas oportunidades de agregar valor de forma 
lucrativa.

Apoiando mais de 10.000 clientes, em mais de 120 países, a Enghouse Interactive funciona de 
acordo com quaisquer regulações locais e suporta qualquer tecnologia de telefonia, seja 
implantado localmente ou na nuvem, garantindo que nossos clientes possam ser alcançados por 
seus clientes - a qualquer hora, em qualquer lugar e através de qualquer canal.

Sobre a Enghouse Interactive

A Gescobro, fundada em 1980, é líder em empresas de gerenciamento de crédito em Espanha. 
Com uma equipa de 300 colaboradores e uma clara orientação para o cliente, a empresa conta 
com uma plataforma de 2.000 metros quadrados em Barcelona e uma sucursal em Madrid. É 
membro da Angeco (Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro) e da Fenca 
(Federación de Asociaciones Nacionales de Recobro Europeas).

A Gescobro tem um capital social de 2 milhões de euros, participado por Miura Private Equity, 
Gemma García Godall e Iheb Nafaa.

Sobre a Gescobro
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Presence Suite é uma solução 
da Enghouse Interactive

Para maiores informações, visite
www.enghouseinteractive.es/pt


