
A solução All-in-One para Banca e Serviços Financeiros é projetado para que os agentes possam interagir de 
forma rápida, segura e amigável com todos os módulos da suíte, permitindo personalizar serviços, campanhas e 
ofertas de acordo com as regras de negócio, aumentando as vendas e gerando novas oportunidades.

A solução All-in-One para Banca e Serviços Financeiros ajuda a 
aumentar a rentabilidade de seu negócio, simplificar o atendimento do 
cliente, as campanhas outbound e a recuperação de dívidas. Ajudamos nossos 
clientes a otimizar as taxas de contato e minimizar os custos de processo.

A solução All-in-One para Banca e Serviços Financeiros ajudará você a 
atender seus clientes com mais eficiência, melhorar os índices de 
produtividade de seus agentes e aumentar as vendas.

Banca e Serviços
Financeiros 

A solução All-in-One responde de forma rápida 
e eficiente ao dinamismo e às exigências do 
setor, cumprindo as normas vigentes e as 
normas de qualidade e segurança da 
informação.

Solução All-in-One
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A Enghouse Interactive oferece 
resultados mensuráveis

 • Redução do AHT em 30% (Tempo medio de 
interação).

 • Através de aplicações configuráveis, amigáveis e 
automatizadas, o erro humano pode ser minimizado 
em 99%. 

 • Aumento de produtividade de até 20% na gestão de 
Outbound.

 • Eliminação do custo das aplicações de 
desenvolvimento em 99%. 
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 • Plataforma Omnichannel: Voz, Fax, E-mail, Chat, 
SMS, Redes Sociais.

 • Gestão automática de tarefas de backoffice, 
permitindo o processamento adequado de serviços 
financeiros e aproveitando o tempo de trabalho do 
agente. 

 • Atendimento personalizado ao cliente com 
identificação prévia através de integrações CTI.

 • Poderoso Discador Preditivo que multiplica a 
eficiência dos processos de contato outbound 
existentes.

 • Migrações simples e escaláveis de seus sistemas 
atuais para o Presence Suite.  

 • Os operadores podem estar em diferentes locais e 
trabalhar de forma coordenada e com bases de 
dados comuns.

 • Gravação de todas as interações (Voz e Tela). 
 • Roteamento inteligente e preciso das interações para 

cada cliente (segmentação por competências, 
produto financeiro, idade de inadimplência, 
segmentação interna...).

 • Gestão de campanhas bidireccionais (chamadas 
recebidas e efectuadas geridas pelas mesmas 
equipas de agentes para tirar partido dos tempos 
mortos). 

Funcionalidades

A tecnologia da Enghouse 
Interactive leva ao setor 
Financeiro e Banca:

 • Visão 360º da gestão do cliente e de seu perfil - 
Relatórios detalhados dos contactos e da gestão 
efectuada.

 • Melhora o gerenciamento de processos e dos 
agentes e aumenta a produtividade.

 • Relatórios e estatísticas consistentes e precisos, 
tanto ao nível dos contactos como ao nível do 
negócio.

 • Processos contínuos de qualidade e controle total 
através de relatórios em tempo real.

 • Aumento da produtividade e consistência na 
experiência do cliente, eliminando o "erro humano" e 
melhorando o FCR. 

 • Aproveitar o investimento já feito em tecnologia e 
infraestrutura existente.

 • Captura todas as interações com o cliente, 
independentemente do canal de contato.

 • Identificar clientes de alto valor para serviços 
especializados. 

 • Agilize as operações através da distribuição 
inteligente das cargas de trabalho.

 • Permite que o agente faça ofertas personalizadas, 
gerencie agendas e coloque produtos acessando  
instantaneamente no perfil do cliente, registros de 
contas e atividades recentes.

 • Confirmação automática de transações através do 
canal preferido do cliente.

 • Segurança e conformidade com as leis de proteção 
de dados.

 • Gravação de conversas tanto a pedido como 
agendadas com base na criticidade dos 
questionários ou dados requeridos do cliente.

 • Detecção dos tons de estado dos telefones para os 
quais se disca (ocupado, comunicando, não útil, etc.)

 • Discagem de até 10 números de telefone por 
contato, para contatar a pessoa certa no menor 
tempo possível.  

 • Discagem horizontal e vertical através do contato de 
realce de registro.

 • Integração da gestão de recuperação de crédito com 
novos canais, omnichannel e cliente 2.0.

"Durante o primeiro mês conseguimos 
aumentar a produtividade em 107% e este 
número está melhorando mês a mês".

Medição e melhoria de serviços 

Anton Gerber
Collections Manager de Blue Financial Services

A solução All-in-One da Enghouse Interactive é totalmente modular, de modo que seu centro de recuperação de crédito pode 
usar apenas os módulos necessários para atender às suas necessidades iniciais. Também é possível ampliar dinamicamente a 
funcionalidade, reutilizando as licenças já adquiridas e maximizando e protegendo o investimento já feito.

Se a sua empresa está procurando uma solução avançada e escalável que ofereça manutenção, gerenciamento e opções 
On-Premise, Hybrid ou Hosted, a Presence Suite é a resposta perfeita para suas necessidades.

A solução All-in-One da Enghouse Interactive é utilizada pelos Contact Centers em todo o mundo que cumpre os requisitos do 
mais exigente dos centros de recuperação de crédito.

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


