
Os desafios atuais para alcançar a excelência dos serviços

Benefícios do Video Banking

• O elevado custo de abertura e de aumento do pessoal para fornecer 
serviços rápidos e abrangentes é proibitivo. Portanto, as redes de agências 
nem sempre podem oferecer acesso aos recursos certos de forma eficaz e 
oportuna. 

No momento da verdade, a maioria dos canais bancários remotos não 
fornecem o nível de envolvimento, aconselhamento e especialização que 
os clientes esperam.

As plataformas bancárias digitais sofrem com as elevadas taxas de 
abandono e, consequentemente, não conduzem de maneira eficaz à 
aquisição de novos clientes.

•
 

•

 

Melhoria em todos os níveis

• Os clientes mais satisfeitos são também os mais fiéis, o que resulta numa 
maior participação na carteira e maior receita.

Maior envolvimento reduz o ciclo de vendas.

Uma melhor utilização do pessoal otimiza a eficiência em toda a organização.

• 

• 

Melhor Experiência do Cliente

• Os clientes têm acesso ao especialista mais adequado onde e quando seja 
necessário – em casa, no escritório ou mesmo em viagem.

Todas as conversas no momento da verdade (momento of truth – MOT) 
são totalmente engajadas e significativas, reduzindo as transações.   

Os problemas são resolvidos de forma mais rápida e eficiente.

• 

• 

V I D E O  B A N K I N G

Melhore em todos os níveis para
aprimorar a experiência do cliente

Net Promoter Score - NPS é 
maior para interações de vídeo do 
que telefonia, segundo Barclays.

 44% 

Mais de                  dos consumidores 
que participaram de uma sessão 
de vídeo com seu banco estaria 
disposto a usar novamente.1

Aumento de  na venda 
cruzada na BluCurrent Credit 
Union.

   mais casos resolvidos na 
primeira chamada no IndusInd 
Bank.

85% 

20%

  

50%
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1.Pesquisa Omnibus a 4.144 consumidores, realizado através do Kantdr TNS em 4 países
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Casos de utilização mais frequentes

Private Bank
Reúna-se com mais frequência e mais eficiência com os           
clientes privates HNWIs para aprofundar relacionamentos, 
criar confiança e aumentar o compartilhamento da 
carteira.

Mais de 450 bancos, cooperativas de crédito e 
empresas de serviços financeiros, incluindo seis dos 
25 maiores bancos do mundo, já estão a usando as 
nossas soluções.

Serviços profissionais e adoção de experientes 
equipes de serviços que oferecem uma rápida 
implantação bem-sucedida, bem como, uma 
manutenção altamente especializada.

Mais de 170 patentes proporcionam aos usuários a melhor 
experiência de vídeo na Internet, em qualquer dispositivo.

Uma plataforma consistente que potencializa o 
envolvimento do cliente em vídeo em todos os canais - 
quiosques móveis, online e agências.

Solução completa ou integração avançada para satisfazer 
os seus requisitos únicos.

Alta segurança protegendo os negócios do banco e de seus 
clientes.

Alta escalabilidade permitindo expansão conforme seja 
necessário.

Fortalecer o relacionamento com clientes comerciais para 
se tornar um parceiro de confiança e criar lealdade a 
longo prazo.

Banco Empresarial

Generando confianza gracias a la comunicación cara a 
cara con clientes existentes y nuevos, para reducir el 
abandono.

Abertura de Conta

Manutenção da Conta
Permita que os agentes do contact center se envolvam 
mais pessoalmente para aumentar a produtividade e 
consequentemente a receita.

Ofereça aos visitantes das suas agências um serviço mais 
rápido e acesso mais fácil aos especialistas no assunto.

Agências Habilitadas para Vídeo

Simplifique o processo de inscrição, estabeleça confiança 
e traga a experiência certa para maximizar as chances de 
fechar um acordo..

Empréstimos
 

O Especialista Mais Avançado em Video Banking

• 

•

A melhor tecnologia de comunicação por video B2C

• 

•

• 

• 

•

 

Por que Vidyo?

82% 

VOCÊ SABIA?  

   dos serviços financeiros 
profissionais já oferecem ou planejam 
oferecer Video Banking.2

2. Pesquisas online a 288 serviços financeiros profissionais em 43 países
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