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Maiores informações sobre IEMAS
www.iemas.co.za

Resumo Executivo
Cliente: 
Iemas Financial Services

Industria:
Serviços Financeiros, Seguros

Localização: 
África do Sul

Número de Agentes:
145

Enghouse Interactive

Solução

 • Presence Voice Outbound

 • Presence Voice Inbound

 • Presence Messaging 

 • Presence Scripting

 • Presence Custom Reports

 • Presence Recording

 • Presence Screen Recording

 • Presence Intelligent Routing

 • Presence OpenGate

Benefícios

 • Redução de custos em mais de 20%

 • Aumento da eficácia dos serviços

 • Produtividade dos agentes duplicada

 • Erro humano reduzido em 99%

 • Maior satisfação do cliente

 • Aumento significativo das vendas



IEMAS Financial Services começou como uma 
pequena divisão de créditos dentro da Iscor 
em 1937 e foi crescendo até se tornar a maior 
cooperativa da África do Sul, proporcionando 
financiamento de créditos e seguros para mais 
de 550 grupos empresariais como a Exxaro, 
Sasol Ltd., Anglo Coal, Avusa, Astral Foods Ltd, 
Medi-Clinic etc.

A IEMAS tem mais de 30 filiais, escritórios 
regionais, um contact center e pontos de 
serviço em toda a África do Sul. O Contact 
Center da IEMAS foi inaugurado em 2007, em 
sua sede em Centurion. Com uma equipe de 
mais de 600 funcionários, um dos focos 

principais é, não só o bem-estar físico, 
emocional e financeiro dos agentes do contact 
center, mas também seu treinamento e 
desenvolvimento para aumentar as vendas. 
Isto implica bastantes desafios, mas permite 
que a companhia se destaque na indústria 
financeira.

Sobre a Iemas

Em um setor tão competitivo como o financeiro, 
um serviço de atendimento eficiente é crucial 
para o Contact Center e para o bom 
funcionamento da operação.

O contact center é o primeiro e único ponto de 
comunicação, fazendo que se converta numa 
ferramenta essencial para atender novos 
clientes e dar suporte aos atuais. Em 2006 a 
tecnologia de contact center utilizada deixou 
de cumprir com os objetivos e a IEMAS 
estudou a tecnologia da Enghouse Interactive 
e seu parceiro Jasco para suporte e 
manutenção da plataforma.

"A plataforma de tecnologia anterior não 
atendia as necessidades da IEMAS. Eles 
precisavam de uma solução ominicanal para 
incorporar todos os canais digitais em uma 
única plataforma. A reputação da Enghouse 
Interactive no mercado e a realização da 
prova de conceito (POC) convenceu a 
IEMAS do impacto que teria sobre seu 
negócio, o que os levou a investir na 
solução Presence Suite”, diz Paul Flick, da 
Jasco.

A necessidade

Enghouse Interactive
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O contact center oferece todos os serviços 
para os membros da IEMAS, desde seguros, 
créditos e financiamento automóvel. A 
Presence Suite foi adquirida em abril de 2010 
para atender as necessidades multicanal de 
seus clientes, permitindo para a IEMAS 
oferecer um processamento mais rápido e 
eficiente de pedidos, reclamações e outras 
transações.

Os membros podem usar o contact center para 
pedir informação sobre serviços e conselhos, 
independentemente do canal de contato e de 
sua localização. Para a IEMAS a solução é 
eficaz a nível de custos, uma vez que permite 
que a companhia alcance as expectativas do 
cliente, bem como medir, gerenciar e melhorar 
os níveis de serviço.

“Escolhemos a Presence Suite da Enghouse 
Interactive porque oferecia a solução mais 
rentável e o melhor valor para cumprir com 
nossas necessidades. É uma solução 
'all-in-one', que nos permite integrar todas 
os aplicativos de negócio com o contact 
center. O apoio da Jasco e da Enghouse a 
nível internacional também foi excecional, e 
temos visto uma série de benefícios de 
utilizar esta solução”. comenta Rachael 
Naidoo, Operations Manager do Contact 
Center da IEMAS

A solução
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Aumento da satisfação do cliente
Aumento significativo das vendas
Aumento da eficacia dos serviços

redução do erro 
humano 

-99%
Duplicada a 

produtividade 
dos agentes

x2
Redução 
de custos

-20%



Usando uma variedade de ferramentas da 
Presence Suite, como o discador em modo 
preview, o Scripting, e-mail y gravação de voz 
e tela, a IEMAS viu melhorias na eficiência e 
eficácia, acima de tudo, por causa das 
capacidades de gerenciamento de 
campanhas, e em ferramentas de medição que 
agregam inteligência ao negócio como o 
Presence Custom Reports.

A Iemas sofreu um crescimento tanto em 
tamanho como em complexidade do seu 
contact center. No serviço de atendimento ao 
cliente foram adicionados os serviços de 
cobranças, venda on-line, assessoria 
financeira e a venda de seguros. Era 
necessária uma solução acompanhar este e 
qualquer outro tipo de crescimento de negocio, 
e a Presence Suite deu cumprimento a este 
requisito.

No gerenciamento de campanhas, de 
chamadas de entrada e de dial-up, elas são 
enviadas para agentes sem qualquer 
intervenção humana. Para garantir um serviço 
rápido e eficiente para os clientes. As 
campanhas de entrada geram chamadas para 
os agentes mais qualificados por meio do 
distribuidor automático (ACD). Em campanhas 
de dial-up gera um grande volume de 
chamadas por causa da eficiência do discador 
preditivo da Presence Suite.

"Como resultado do gerenciamento de 
campanhas com a Presence Suite 
reduzimos nossos custos em mais de 20%. 
Duplicamos a produtividade dos agentes, e 
o erro humano foi reduzido em 99%, graças 
à automação das campanhas de dial-up. O 
que contribui para um aumento 
considerável na satisfação do cliente ", 
acrescenta Naidoo.

As ferramentas de medição e de inteligência 
de negócios permitem gerar relatórios sobre 
tendências para detetar áreas de melhoria. Os 
relatórios permitem para o IEMAS monitorar e 
manter os níveis de serviço acordados (SLA), 

melhorando todos os estândares de 
atendimento da companhia.  Estes relatórios 
também permitem monitorar e melhorar a 
produtividade, uma vez que identifica as 
perdas de tempo, e podem ser corrigidas em 
tempo real. Por outro lado, o gerenciamento 
adequado das filas, garante que os tempos 
sejam cumpridos, aumentando a taxa de 
ocupação dos agentes, otimizando assim a 
eficiência destes processos.

Estes benefícios, juntamente com a 
disponibilidade do serviço através de múltiplos 
canais, permitiram um crescimento 
significativo e melhorias nas interações.

"Também vimos um crescimento 
significativo no volume de vendas em nosso 
departamento de eSales ao usar múltiplos 
canais de contato. Além disso, nós fomos 
capazes de introduzir empréstimos entre 
outros com a tecnologia da Presence Suite. 
Em vez de pedir contratos, imprimir e 
assinar, a Presence Suite permite-nos usar 
chamadas de voz como contratos verbais e 
armazenar essas gravações para cumprir 
com regulamentos", disse Naidoo

"A IEMAS alcançou benefícios substanciais 
ao contar com o apoio da Jasco e da 
solução da Enghouse Interactive. Nós 
fornecemos serviços profissionais que 
analisam as lacunas no negócio e fornecem 
informações para ajudar o IEMAS a 
identificar as necessidades atuais e futuras. 
Jasco não é apenas um provedor de Contact 
Center, se não também um conselheiro de 
confiança do IEMAS", conclui Fick.

Como parte de um projeto mais amplo para 
aumentar a eficiência e ajuda a você toma 
decisões de negócios mais informadas, a 
IEMAS também planeja incorporar outras 
ferramentas dentro da plataforma Presence 
Suite, como a Quality Management Suite – que 
atualmente se gerência com Microsoft Excel – 
e o modulo de redes sociais.
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Os Beneficios
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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

+27-11-266-1500
marketing.enterprise@jasco.co.za
www.jasco.co.za

Rachael Naidoo,
Operations Manager do Contact Center da IEMAS

“Escolhemos a Presence Suite da Enghouse Interactive porque oferecia a solução 
mais rentável e o melhor valor para cumprir com nossas necessidades. É uma 
solução 'all-in-one', que nos permite integrar todas os aplicativos de negócio com 
o contact center. O apoio da Jasco e da Enghouse a nível internacional também foi 
excecional, e temos visto uma série de benefícios de utilizar esta solução”

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

Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive


