
A única constante no Contact Center é a 
mudança. As novas tecnologias e a mudança 
nas preferências dos clientes afetam as 
campanhas inbound, fazendo com que os 
centros precisem evoluir constantemente para 
sobreviver.

A próxima geração de Workforce Management Cloud para Contact Center

Sem dúvida, a função do agente do call center mudou. A 
imagem de um agente telefônico com headset está 
desatualizada, os funcionários do contact center. Além de 
atender chamadas eles também gerenciam conversas pela 
web, redes sociais e e-mails. Para manter sua vantagem 
competitiva, os contact centers precisam de soluções de 
engajamento de funcionários, que são a chave para 
fornecer a experiência certa ao cliente.

Como resultado, os gerentes de contact center agora têm 
que lidar com a complicada tomada de decisão e gestão. 

Uma das tarefas mais difíceis e demoradas é a gestão da 
força de trabalho, o processo de previsão de volumes de 
chamadas/contatos e a programação de agentes para 
conseguir os objetivos de níveis de serviço. Com mais de 
75% dos orçamentos alocados ao pessoal, a gestão eficaz 
da força de trabalho é uma necessidade econômica para 
um contact center bem administrado.

O U-WFM oferece um conjunto completo de soluções de 
gestão da força de trabalho na nuvem que são poderosas e 
ao mesmo tempo fáceis de usar. Previsões precisas e 
agendas eficientes, otimizadas e polivalentes, para dar 
suporte ao contact center e oferecer uma experiência ideal 
para o cliente e para o pessoal. 

Como um dos primeiros fornecedores de soluções de cloud 

WFM, nossos modelos de serviço flexíveis permitem que 
nossos clientes obtenham uma verdadeira vantagem 
competitiva ao acessar às atualizações de software mais 
recentes e à ajuda de especialistas em WFM.

Isso permite que muitos contact centers ofereçam uma 
experiência do cliente e um nível de serviço que antes era 
improvável de ser planejado ou alcançado.

A solução U-WFM não tem qualquer exclusão. Os clientes têm acesso total à 
suíte completa U-WFM na nuvem. Nosso mantra é que todos os clientes se 
beneficiam constantemente.

Workforce Management
Maximizar o valor da interação com cada cliente



 Solução altamente intuitiva e fácil de usar - Reduz o 
investimento de seus clientes com a transferência 
contínua de conhecimento, treinamento inicial e 
consultoria.

 Previsão rápida e precisa - Com a ferramenta de 
previsão de competências recupere horas todos os dias 
para criar, editar e concluir a procura do contact center 
num piscar de olhos.

 Agendamento Otimizado - Agendamento do trabalho 
dos agentes, com base em suas regras e 
competências, para estarem no lugar certo e prestarem 
o melhor nível de serviço aos clientes.

 Treinamento - Ao contrário da concorrência, nossa 
opção padrão "mais popular" oferece treinamento ao 
vivo e um workshop de boas-vindas sem custo 
adicional. O foco está no sucesso do cliente.

 Plataforma 100% cloud-based - Em modo SaaS, os 
clientes pagam apenas pelo que usam e o software está 
sempre atualizado, sem custos de manutenção ou 
suporte para atualizações contínuas.

 Melhorar os níveis de serviço sem aumentar os custos 
operacionais, reduzindo os períodos de falta ou 
excesso de pessoal. Adaptar as competências dos 
agentes às necessidades dos clientes e antecipar os 
requisitos cíclicos e a rotação.

 Aumentar receitas devido à redução do abandono e 
dos tempos de espera, ao mesmo tempo que 
aumenta as receitas das vendas cruzadas 
(cross-selling) e ascendentes (up-selling).

 Maior produtividade e moral dos funcionários através 
de uma definição clara de metas e métricas, feedback 
de desempenho e horários mais flexíveis.

 Aumentar a consistência e da qualidade do 
atendimento ao cliente através de todos os canais de 
contato.

 Liberar tempo para o que é realmente importante, 
incluindo planejamento estratégico.

Benefícios do Negócio
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A suíte U-WFM na nuvem
O U-WFM fornece uma plataforma fácil de usar, com base na nuvem, que pode fornecer previsão e agendamento de trabalho 
para toda a equipe do contact center. Estabelecendo conectores em tempo real e históricos com o Presence Suite.  Pode 
fornecer vários recursos adicionais projetados para aumentar a retenção de agentes e reduzir os custos administrativos.

 Reduza os custos da força de trabalho em mais de 
20% enquanto mantém os níveis de serviço.

 Aumento médio de 30% na eficiência do pessoal - 
utilizando a poderosa ferramenta de previsão, 
programação e monitorização U-WFM e graças ao 
monitoramento em tempo real.

 Podemos fornecer um documento de Retorno do 
Investimento, estimando a economia de custos 
usando o U-WFM comparado ao Excel ou substituindo 
o provedor WFM atual. U-WFM é um item OPEX, não 
um item CAPEX, o que facilita essa justificação.

Retorno do investimento (ROI)

Na Enghouse e na U-WFM acreditamos que há uma maneira mais fácil de implementar a gestão da força de trabalho e torná-la 
acessível a todos os contact centers, independentemente de seu tamanho. Oferecemos nossa plataforma de Workforce 
Management como uma solução baseada em OPEX, 100% cloud, com investimento de capital nulo e sem problemas de 
tecnologia. Isso permite que nossos clientes sejam mais eficazes, eficientes e econômicos, graças ao pay-per-use, mas ainda 
assim se beneficiem de uma solução premium de gestão da força de trabalho. Nós entregamos a solução diretamente onde 
ela é necessária e esperamos ser pagos apenas pelo que você usa, quando você a usa.

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.
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