
É fundamental para as universidades incorporarem um 
sistema de alerta de emergência para garantir a segurança 
dos alunos e professores.

Presence Suite para Educação permite que alunos e 
funcionários recebam notificações automáticas via 
telefone, mensagens de texto, e-mail e midias sociais. 

A universidade através do módulo Presence Outbound 
Dialer pode criar e gerenciar contatos específicos para os 
mais diversos tipos de comunicação.

Alertas como, as condições climáticas ou fechamento 
temporário do campus, podem seguir à determinado 
grupo, enquanto situações de riscos ou catastrófes 
seguem para outro grupo especifico.

Em situações de risco e perigo eminente, a comunicação 
eficiente contribui para a prevenção de maiores 
consequências.

Prontidão e respostas de emergência

Universidades e instituções de ensino superior, necessitam de um 
Contact Center poderoso e dotado de um sistema de gerenciamento 
que atenda a vasta demanda de solicitações, sejam elas de alunos, 
docentes, colaboradores e terceriros, com seus múltiplos questionamentos 
e por todas as vias de comunicação atuais. Em situações de emergência, este 
sistema deve ser eficiente na rápida propagação de notificações de alerta. As 
universidades dependem fortemente das matrículas, mensalidades e doações para 
manterem-se saudáveis financeiramente, o que exige dos sistemas gerenciais, 
altos níveis de segurança, confiabilidade e agilidade. Estes desafios, no entanto, 
fazem com que as universidades publicas e particulares sejam postas em 
confronto com orçamentos limitados e a necessidade de solução que 
não só ajudem a reduzir custos operacionais, mas que mantenham a 
qualidade e agilidade dos serviços. Presence Suite para 
Educação  oferece a instituções de ensino superior, 
simplificação do sistema de comunicação em todos os 
níveis, favorecendo a redução de custos.
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Comunicação Aprimorada
Resultados de clientes da 
Enghouse Interactive
O Centro de Atendimento de Whitney International 
University System gerencia a operação de suas 
Universidades em: Panamá, Costa Rica, USA 
(Miami), Argentina, Chile, Brasil e Colômbia com a 
Tecnología Multicanal da Presence Suite, obtendo os 
seguintes resultados:

A Presence Suíte permite que a universidade lide com uma 
variedade de pedidos de forma eficiente, melhorando a 
comunicação.

Presence Mail  Ineractions, Presence Web Interactions 
e Presence Social Media, permitem a Universidade ficar 
conectada com o corpo docente através de multiplos 
canais.

Presence Intelligent Routing pode rotear comunicações 
de entrada para o departamento apropriado o membro do 
pessoal, e Presence IVR pode facilitar uma série de 
solicitações através de um método de self service.

As universidades frequentemente tem que dar respostas a 
questões como, inscrições e matrículas, mensalidades, 
registro de classe, pedidos e solicitações de habitação do 
campus (quando houver), muitos dos quais podem ser 
facilmente respondidos com um sistema automatizado. 
Além disso, Presence Suíte pode automatizar muitas tarefas 
de Backoffice como as transcrições e as informações dos 
alunos diretamente para o gabinete da secretária, reduzindo 
o tempo de transação para solicitações de estudantes bem 
como o de resposta. 

Captação de fundos e matrículas
Captação de fundos e matrículas desempenham um grande 
papel na maioria das instituções de ensino, necessitando, 
portanto, de campanhas de sensibilização. Universidades 
públicas dependem de doações e captação de recursos 
para prosperar e dependem de instituições maiores 
impulsionadoras. 

Mobilizar ex-alunos para reforçar sua captação de fundos é 
uma das possibilidades. Também é importante para as 
universidades gerarem aplicações que atraiam os melhores 
alunos, para aumentar a reputação e receitas.

Em conjunto com campanhas nas mídias tradicionais, as 
soluções Presence Outbound Dialer e Presence 
Scripting podem desempenhar papel importante no 
momento critico de esforços para convencimento. 

A Universidade pode emitir, sem interfêrencias, mensagens 
para alcançar resultados em um grupo especifico ou vários 
simultaneamente.

Presence Reporting pode executar relatórios detalhados 
para cirar metas de campanha especifica, visando desse 
modo os contatos mais significativos e de maior retorno.

Presence para Educação reduz o esforço manual em 
campanhas de sensibilização, aumentando os sucessos de 
angariação de funos e matrículas. 
 •  Sistemas de notificação de emergencias via telefone, 

SMS, e-mail e meios de comunicação sociais.
 • Sistemas automatizados para o registro da classe, 

status do registro e recuperação.
 • Aumento da captação   de recursos e matrículas.
 • Tarefas de Back Office são automatizadas.
 • Campus pode se comunicar com os alunos, docentes 

e colaboradores através de múltiplos canais.  

Tecnologia escalonável
Soluções da Enghouse Interactive podem ser hospedadas 
na empresa (on site), em nuvem ou híbrido, contribuíndo 
assim para maximizar o aproveitamento do investimento. A 
solução é na medida específica para as necessidades do 
campus e é flexível para permitir o crescimento no futuro.  

Enghouse Interactive também entende o papel importante 
no apoio aos cuidados ao meio ambiente e incentivamos 
todas as iniciativas verdes. 

Nossas soluções de nuvem e híbrido eliminam hardwares 
desatualizados, que ajudam a reduzir o desperdício e 
recuperar os custos.

 • Facilidade de uso
 • Melhoria no gerenciamento das campanhas 

Outbound
 • Controle no gerenciamento de Registros.
 • Integração com o CRM e Landing Pages.
 • O número de leads gerenciados por ano 

aumentou em 72%
 • Melhoramento em 35% na eficiência
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