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Sumário Executivo 

Desafio

 • Melhorar a eficácia das campanhas e a 
qualidade do serviço oferecido - Geração 
de relatórios personalizados

 • Monitoramento em tempo real

Solução

Presence Inbound + Presence Outbound + 
Presence Custom Reports + Presence 
Recording + Presence Scripting + Presence 
Administrator + Presence Supervisor

 • Facilidade de extração de dados

 • Aumento do número de matrículas e 
persistência dos alunos

 • Melhoria significativa no custo por 
matrícula e custo de folha de pagamento

 • Aumento da produtividade da campanha

 • Maior % de penetração de dados e % de 
conversão

 • Automação do gerenciamento de 
chamadas por discagem de saída e de 
entrada

 • Possibilidade de trabalhar em diferentes 
serviços simultâneos (Call Blending)

Nome do cliente: 
Ilumno

Indústria:
Education

Localização: 
Colômbia

Enghouse Interactive

Liderando
el futuro

Resultados

Através da implementação das ferramentas da Enghouse Interactive, Ilumno:



Perfil da Empresa
Ilumno é uma importante rede de 
universidades cujo objetivo é ajudar 
instituições de ensino superior de qualidade 
que queiram expandir e modernizar-se de 
forma sustentável. Contam com 10 prestigiosas 
instituições parceiras de ensino superior em 7 
países da América Latina, onde implementam 
serviços, processos e tecnologia. Com mais de 
200.000 estudantes, 10.000 professores e 
colaboradores. Ilumno é a solução mais 
eficiente e interessante para as universidades 

que procuram modernizar-se, expandir-se e 
prestar excelentes serviços aos seus 
estudantes, professores, pessoal 
administrativo e líderes institucionais.

A organização dedica-se a prestar serviços a 
entidades educativas da região, concentrando 
seus esforços na maturação e no 
acompanhamento constante de seus alunos.

Ilumno escolheu as soluções da Enghouse 
Interactive por diversas razões, incluindo o 
conhecimento da equipe de operações da 
ferramenta e a satisfação com o suporte 
oferecido pelo fabricante. Outro fator que levou 
a empresa a escolher a Enghouse Interactive é 
que ela possui uma plataforma amigável e fácil 

de usar para todos os perfis de negócios da 
Ilumno, além de sua flexibilidade e capacidade 
de integração com a plataforma tecnológica da 
organização educacional. O processo de 
implementação levou em conta inúmeras 
integrações com ferramentas que já estavam 
na organização.

As principais limitações que Ilumno tinha para 
alcançar os objectivos propostos residiam no 
facto de não disporem de ferramentas de 
controlo que lhes permitissem realizar a 
monitorização, causando ineficiência na 
operação. Outro fator que influenciou a 

realização dos objetivos foi a falta de 
conhecimento de comportamentos, estatísticas 
e tendências e o fato de que tinham 
argumentos e informações em pastas 
compartilhadas que diminuíam a 
produtividade.

Objectives
 • Criar experiências memoráveis com os 

alunos oferecendo qualidade em cada 
uma das interações

 • Crescimento no número de estudantes.

 • Extrair informação para a tomada de 
decisões e fornecer inteligência no 
negócio.

 • Medição e controle de indicadores.

 • Automação de Processos

 • Monitoramento da produtividade dos 
consultores

 • Incorporação de processos de 
BackOffice

 • Work Blending e Multichannel

 • Optimização dos recursos e redução dos 
custos operacionais

 • Roteiro e monitoramento

 • Geração de relatórios personalizados

A solução
Enghouse Interactive para o Setor de Educação
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Com a implementação do Enghouse 
Interactive, a instituição de ensino alcançou 
maior autonomia na gestão do Contact Center 
e a possibilidade de realizar chamadas em 
modo preditivo e progressivo, além de poder 
trabalhar em diferentes serviços 
simultaneamente (Call blending).

Além disso, as ferramentas Presence 
Supervisor e Presence Custom Reports 
permitiram um maior controle sobre a operação 
e monitoramento em tempo real dos agentes: a 
criação de painéis, geração de alertas, 
relatórios online e personalizados foi muito 
chamativo e gerou valor para a operação.

Isso também facilitou muito o uso da 
ferramenta pelos usuários no início do 
processo.

A integração com as ferramentas de 
relacionamento com o cliente nos permitiu 
trazer business intelligence para a gestão de 
suas campanhas. No nível operacional, as 
diferentes alternativas de discagem e a 
flexibilidade para implementar modificações 
em movimento foram outro fator de sucesso 
para a implementação das ferramentas 
Enghouse Interactive no Ilumno, assim como a 
facilidade de extração e análise de dados.

Valor acrescentado

 • Aumento da Produtividade: entre 15% - 
20% em Contatos Úteis

 • Aumento na matrícula: entre 10% -25%

 • Melhoria no indicador de persistência dos 
Estudantes: entre 3% - 5%

 • Maior % de Dados de Penetração de 
Base

 • Maior % de Conversão

 • Custo mais baixo por rolo: 15%.

Aumento da 
Produtividade 

Aumento na
matrícula 

Melhoria da persistência
dos estudantes 

20%
15%

Enghouse Interactive

25%
10%

5%
3%
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About Ilumno

A Red Ilumno ou Sistema Universitário das Américas, como também é conhecida, é uma 
associação sem fins lucrativos de nove instituições universitárias privadas na América Latina, 
fundada pela Whitney Colômbia, uma empresa de terceirização em 2012.

A entidade é uma comunidade de mais de 200.000 estudantes e graduados, o que a torna uma das 
maiores comunidades da América Latina.
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Somos o fornecedor de tecnologia de contact center mais confiável do mundo. Nossa marca global 
é construída sobre uma história de sempre cumprir com os nossos compromissos. Com nossos 
clientes, nossa equipe e nossos acionistas.

A Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), é um 
fornecedor líder global de software e serviços de contact center, fornecendo serviços otimizados 
de atendimento ao cliente e transformando o contact center de um centro de custo para um 
poderoso motor de crescimento. Nossas práticas e soluções permitem às empresas alavancar 
significativamente as interações diárias com os clientes, extrair insights críticos que aumentam a 
fidelidade dos clientes e descobrir novas oportunidades lucrativas e de valor.

Com suporte a mais de 10.000 clientes em 120 países, a Enghouse Interactive opera em 
conformidade com os regulamentos locais e suporta qualquer tecnologia de telefonia, seja 
implantada 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

Presence Suite es una solución
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es/pt-br


