
Os modelos de dados "drag & drop", junto com a tecnologia in-chip, permitem 
respostas imediatas a todas as questões. Navegue pelos dados coletados por todas 
as soluções da Enghouse e apresente-os em painéis interativos que podem ser 
compartilhados por toda a organização.

Porquê Enghouse BI?

A solução de Business Intelligence que resolve um dos grandes 
desafios do Contact Center, converter os dados nele gerados 
em informação útil e oportunidades de negócio.

Enghouse BI

Perfis de utilizador: Liberdade para criar e explorar

Os Contact Centers geram e 
armazenam uma quantidade 
extraordinária de dados sobre 
clientes, agentes, interações e 
conversas. Esse grande volume 
de dados dificulta a extração de 
informações valiosas, que 
podem fazer a diferença na 
relação com os clientes e na 
operação do contact center.

Enghouse BI, a nova forma de 
visualizar e interagir com os 
dados para obter respostas a 
perguntas complexas, para 
tomar decisões corretas em 
segundos.
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 Modelos de dados personalizáveis que coletam, 
normalizam e processam dados de origem das 
ferramentas da Enghouse.

 Representação visual de "Fact Tables", 
"Dimension Tables" e as suas relações.

 Os modelos podem ser carregados em cubos 
visuais para melhorar a resposta do painel del 
control, ou com acesso direto ao banco de 
dados para proporcionar uma atualização mais 
rápida dos mesmos.

 Importação e exportação de modelos de dados 
para outros sistemas de BI 

 Biblioteca de widgets extensa.
 Sem necessidade de conhecimento de 

SQL.
 Personalização de painel de control e 

widgets.
  Distribuição de objectos, fontes, cores...
  Opções de filtro.
  Relação entre widgets.
  Cores condicionais.
  Representação e orden de dados.
  Cálculos ou comportamentos.
 Exportação e importação do painel de 

control.

 Representação extremamente rápida
 Widgets interativos.
  Filtração / dimensionamento.
  Breakdown e Drill-back.
  Mudança de dimensionamento.
 Filtros e marcadores favoritos 

pré-selecionados.
 Exportação de dados em vários 

formatos: CSV, Imagem, PDF.
 Colaboração simples entre usuarios.
 Fácil de incorporar em qualquer 

website.
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 Rastrear  KPIs e definir alarmes
 KPIs monitorados em tela dedicada:
  Apresenta o último valor.
  Acesso a valores anteriores para identificar  

 tendências.
 Alarmes:
  Acionado por: umbral, automático e 

 sempre.
  Notificado por e-mail ou através de webhook.
  Possibilidade de compartilhar notificações

 com outros usuários.

 Padroniza a informação em instalações 
multi-produto e multi-módulo da Enghouse 
Interactive.

 Oferece uma experiência de valor.
 Sem necessidade de saber SQL ou envolver o 

departamento de TI.
 Liberdade para acessar dados detalhados 

conforme necessário. Não limitado por relatórios 
estáticos.

 A exportação de dados pode ser importada para 
outras aplicações. 

 Controlo sobre a monitorização.
 Possibilidade de partilhar o painel de controlo e 

os resultados com terceiros, para maior 
colaboração.

 Responde a perguntas complexas em segundos: 
"Tendência das vendas por produto em 
campanhas de outbound durante o último ano 
por trimestre, através de chamadas efectuadas 
para telemóveis e por antiguidade dos agentes.

Vantagens

www.enghouseinteractive.es/pt-br 
presence.info@enghouse.com 

Monitoramento

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


