


Eliminar a frustração 
do cliente 

Acessibilidade

Maior resolução na 
primeira chamada (FCR)

100%

30%
Menor
custo

Aumento de
Produtividade

Assistentes Virtuais

O self-service não é 
uma opção

É obrigatório

Forneça a experiência que 
os clientes exigem e 
aumente sua satisfação 
enquanto aumenta a 
produtividade dos 
agentes.

5 razões para 
usar o 
Communications 
Portal da 
Enghouse

Otimizando todas as 
interações com zero atrasos

Aceder ao 
Omnichannel
Fornecendo serviços através 
de voz, SMS/texto, vídeo e 
e-mail

Reduzir os tempos de 
serviço 
Os assistentes virtuais 
fornecem as informações 
solicitadas de forma rápida 
e instantânea

Otimizar a flexibilidade 
operacioal
Fornecendo facilmente a 
cobertura do serviço local, 
ajustada em tempo real

Integração Fácil 
E nativa com soluções 
Enghouse Cloud, soluções 
híbridas ou On Prem e 
integração perfeita com 
outras plataformas de 
provedores

Porquê o Communications Portal da Enghouse?
O Communications Portal da Enghouse permite que as organizações forneçam 
os serviços que os clientes querem, quando querem, não importa como eles 
escolham acessá-los, incluindo voz, vídeo, SMS/texto e e-mail.

As equipes de Contact Center alcançaram maior eficiência na utilização do 
Communications Portal. Nossos clientes têm visto o seguinte:

disponibilidade 

Disponibilidade do agente



Ajude seus clientes a ajudarem-se a si próprios 
rapidamente e de forma eficiente e rentável
O que você pode esperar do Communications Portal
A Enghouse Interactive desenvolveu uma gama de aplicações configuráveis que são rápidas e 
fáceis de implementar e manter. Não requer codificação ou serviços profissionais dispendiosos.

Sem dores de cabeça - todas as aplicações são escaláveis e extensíveis, utilizando uma 
abordagem de padrões abertos. O Enghouse Communications Portal integra uma vasta gama 
de tecnologias e infraestruturas de terceiros, reduzindo significativamente o tempo, o custo e a 
complexidade da criação e implementação de soluções de autosserviço optimizadas.

• IVR com capacidades de linguagem natural
 O reconhecimento de voz e IVRs ativados por voz podem substituir a experiência de menu 

tradicional por uma interface de conversação natural. Os clientes podem encomendar o 
que quiserem sem o esforço de navegar por vários níveis da IVR.

• Assistentes Virtuais
 Os chatbots totalmente automatizados e baseados em regras podem fornecer suporte ao 

cliente e ao agente, melhorando drasticamente a experiência do cliente e reduzindo os 
tempos de serviço.

• Notificações de saída (Outbound)
 Facilita o engajamento proativo com clientes e prospects em uma base programada ou ad 

hoc para fornecer lembretes, acompanhamentos e muito mais.

• Conversão de Texto para Fala
 Os IVRs ativados podem transformar dinamicamente o texto em linguagem de 

conversação para mensagens de aviso e informação. Nossa solução extrai informações 
relevantes (em formato de texto) e as converte em voz em linguagem natural.

• API´s Abertas
 Escolha entre uma ampla gama de APIs abertas para facilitar a integração com bancos de 

dados empresariais (DBs), aplicações de integração de telefonia por computador (CTI) e 
sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Principais diferenciadores

El talento de voz profesional ayuda a asegurar que la organización presente 
su mejor imagen posible al cliente. Audio Branding, una solución 
complementaria que ofrecemos, proporciona una experiencia auditiva 
profesional, agradable y consistente en todos los puntos de contacto con el 
cliente, reforzando su imagen corporativa. Las marcas multilingües pueden 
ampliar su alcance e impacto en el mercado.



Contacte-nos 
para saber mais
Com mais de 35 anos de experiência 
em contact center, nossa equipe de 
especialistas está pronta para otimizar 
uma solução adequada para o seu 
contact center, hoje e amanhã.

Visite-nos:
www.enghouseinteractive.es/pt-br
Ou contacte-nos:
Email: presence.info@enghouse.com
Espanha: (+34) 93 10 10 300
Colombia: (+57) 1 489 87 77
México: (+52) 155 34 33 1903
Brasil: (+55) 11 99144 6121

Corporate Office

Enghouse Systems Limited
80 Tiverton Court, Suite 800 
Markham, Ontario L3R 0G4 
Canada

Tel: +1 905 946 3200
Email: info@enghouse.com

North America

Enghouse Interactive
16605 North 28th Ave, Suite 101 
Phoenix, AZ 85053 USA

Tel: +1 833 ENG INTv
or +1 833 364 4688
Email: Hello@Enghouse.com

APAC & ANZ

Enghouse Interactive ANZ
Suite 703, 80 Mount St.
North Sydney, NSW 2060 Australia

Tel: +61 3 0093 2266
Email: APACMarketing@enghouse.com

DACH & BENELUX

Enghouse AG
Neumarkt 29-33
04109 Leipzig Deutschland

Tel: +49 (0)341/41584-0
Email: vertrieb@enghouse.com

EMEA

Enghouse Interactive UK, Ireland & 
SEMEA Imperium, Imperial Way
Reading, RG2 OTD UK

Tel: +44 (0) 20 3357 3040
Email: marketingemea@enghouse.com

Enghouse Interactive AB
Torggata n 15
SE-171 54 SOLNA Sweden

Box 1078
SE-171 22 SOLNA Sweden

Tel: +46 (0) 8 457 30 00
Email: infosweden@enghouse.com

Spain, Africa & CALA

Enghouse Interactive Spain - Madrid 
Orense 68, 42
28020, Madrid — Spain

Tel: (+34) 93 10 10 300
Email: presence.info@enghouse.com

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


