
Pela sua fácil gestão, 
escalabilidade e flexibilidade, 
a Medplus escolheu as 
soluções da Enghouse 
Interactive
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Mais informações sobre
o Medplus
www.medplus.com.co

Sumário Executivo

Solución

 • Presence OpenGate

 • Discador de Saída de Voz (Progresivo y 
Predictivo)

 • Entrada de Voz

 • Scripting

 • Interacções por correio

 • Relatórios personalizados (Reportes a 
Medida)

 • Gravação (Grabación de Voz y Pantalla)

 • RI

 • Supervisor

 • Administrador

Nome do cliente: 
MedPlus

Indústria:
Saúde

Localização: 
Bogotá, Colômbia

Clientes desde então:
Desde 2010
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Descrição do serviço oferecido pela 
empresa

Cenário de Pré-implementação

Empresa colombiana com mais de 20 anos de experiência no mercado, especializada em planos 
de saúde de "medicina pré-paga". A MedPlus faz parte da holding do Grupo MedPlus, que integra 
empresas dos setores de seguros de saúde, serviços, fabricação farmacêutica e construção civil.

60% das operações do contact center foram terceirizadas para um provedor externo, enquanto os 
40% restantes foram feitos internamente, dificultando a gestão da medição e o monitoramento em 
tempo real de toda a operação.

 • Autorizações para serviços médicos, 
atendimento a queixas e reclamações, 
Endereçamento e Informação.

 • Orientação médica, coordenação de 
serviços de assistência médica, 
despacho e agendamento de 
ambulâncias.

 • Agendamento e agendamento para o 
centro médico Clinimás no Panamá.

 • Coletas, pesquisas de satisfação, 
pesquisa de mercado e confirmação de 
consultas médicas.

 • Agendamento de consultas com 
especialistas.

 • Pagamentos on-line de contas médicas 
pré-pagas.

 • Otimização de processos e recursos.

 • Melhoria dos indicadores relacionados 
com os níveis de serviço e atendimento.

 • Diminuição da taxa de abandono de 
chamadas.

 • Atenção eficaz do total de aperitivos de 
chamadas.

 • Fácil adaptação à tecnologia de contact 
center de requisitos, na qual se refere à 
migração de telefonia, canais de voz e 
plataforma telefônica.

Medplus 7x24 Serviços de Contact Center
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 • A Enghouse Interactive oferece 
ferramentas de procedimentos 
administrativos adequados à estratégia 
do negócio.

 • Suporte à implementação do projeto e 
entrega rápida dos prazos de entrega.

 • Melhor custo competitivo.

 • Os relatórios de gerenciamento do ACD e 
as configurações de gravação e exibição 
de voz do sistema estão de acordo com 
os requisitos do negócio.

 • A administração do sistema é amigável e 
simples.

 • Solução de saída com diferentes métodos 
de marcação e filtros para aplicar 
estratégias de contato.

 • Serviços de suporte, manutenção e 
consultoria.

 • Soluções multi-canal com fácil 
integração.

 • Escalabilidade e flexibilidade.

 • Melhoria no tempo médio de 
conversação, superando a meta 
estabelecida.

 • O nível de atenção ao usuário passou de 
81% para 95% com o Enghouse 
Interactive.

 • Houve um aumento significativo no 
volume de chamadas atendidas e uma 
diminuição de 34% no número de 
chamadas descidas.

 • O seu nível de serviço atingiu uma 
percentagem recorde de 90% de 
eficácia.

 • O esquema de qualidade e 
monitoramento implementado permite 
avaliar de forma oportuna a gestão 
realizada pelos assessores de cada 
serviço, através de diferentes formas 
parametrizáveis a qualificação de cada 
aspecto é feita do atendimento prestado 
no contato, além disso é possível medir o 
processo e as interações qualificadas 
pelos Analistas de Qualidade.

Resultados

Por que a Medplus escolheu a Enghouse 
Interactive como uma solução tecnológica 
para o seu call center?
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Sobre a MedPlus

A MedPlus Medicina Pré-paga é uma empresa especializada exclusivamente em Medicina Pré-paga, 
com uma experiência de mais de 24 anos dedicada à saúde.
Destacamos pelo calor da atenção que oferecemos nos nossos CENTRO MÉDICO-PRÉPRIO 
ESPECIALIZADOS. Ali atendemos exclusivamente usuários de nossos planos Médicos Pré-pagos. 
Contamos com uma ampla carteira de planos com a melhor tecnologia e que se ajustam às diferentes 
necessidades e orçamentos econômicos dos nossos usuários.
Temos um valor preferencial de bônus para nossos usuários quando eles acessam nossos Centros 
Médicos Especializados (próprios), nas cidades de Bogotá e Medellín.
 Somos a única empresa que realiza pesquisas científicas diretamente através de um centro de pesquisa 
próprio. Temos a melhor rede de provedores em cada uma das cidades onde temos presença. 
Contamos com uma rede de centros médicos próprios na Colômbia e no Panamá.

Caso de Estudo: MedPlus

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

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

Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive


