
EA computação em cloud permite às empresas aumentar a sua eficiência, escalabilidade,
flexibilidade e segurança, ao mesmo tempo que ajuda a optimizar os recursos empresariais.

Migrar para a cloud é uma oportunidade para liderar a indústria, optimizar recursos e melhorar
a experiência do cliente. É também uma forma rentável de acompanhar o crescimento
empresarial, integrar os avanços tecnológicos e adaptar-se a novas situações exigidas pelos
clientes.

É uma solução de nuvem baseada em Microsoft Azure, que oferece diferentes vantagens.
Uma solução inovadora, fiável e flexível de centro de contacto omnichannel que lhe
permite cumprir os seus objectivos comerciais aumentando os níveis de Experiência do
Cliente (CX).

 Escalabilidade e Flexibilidade: de acordo com as 
necessidades das empresas necessidades 
empresariais.
 Tempo de comercializaçãot.
Segurança..
 Aumento da produtividade e agilidade dos 

processos.

 Retenção de empregados (agentes).
 Optimização de recursos.
 Não limita a operação a um local físico.  Posibilidad
de integrações e personalização.
 Monitorização e análise.

Soluções de cloud de Centros de Contacto
As soluções de Contact Center mais flexíveis do mercado que lhe permitem
oferecer um serviço único de atendimento ao cliente, apoio e comunicação, a
partir de qualquer lugar e através de qualquer canal.

O que é o SmartCloud?

Benefícios de migrar para a cloud

Porque é que as soluções Cloud se diferenciam?



Flexibilidade: esquema de 
licenciamento flexível que 

permite a combinação dinâmica 
de pacotes de acordo com o que 

é necessário em qualquer 
momento.

Melhoria do fluxo de caixa: 
Utilização do que é necessário para 
o negócio. Aumentos inesperados 

na utilização são facturados em 
atraso.

Fiabilidade: Solução baseada no 
Microsoft Azure, que garante a sua 

disponibilidade a partir de 
qualquer lugar e em qualquer 

momento.

Segurança Premium: Com a infra- 
estrutura Microsoft Azure, e uma
ligação segura e redundante para 

manter os dados e serviços sempre 
disponíveis e seguros.
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Escalabilidade: Sem limitações 
de licença que o impeçam de se 

adaptar a aumentos ou 
diminuições sazonais no negócio.

Alavancar os recursos 
informáticos: Melhorar a eficiência 
da equipa sem se preocupar com o 

apoio do omnichannel 
apoio à solução do Centro de 

Contacto omnichannel.

Vantagens do SmartCloud 

Factores chave
Proposta de Valor
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Investimento mínimo do Capex facilitando a
viabilidade financeira e a migração para a nuvem.

Não é necessário investimento em novas infra-
estruturas se o seu negócio crescer.

LA facturação é mensal, permitindo ao cliente
beneficiar da plataforma enquanto melhora a sua
posição de tesouraria.

A solução de controlo de custos ajuda a atribuir os
recursos necessários de acordo com as
necessidades das empresas.

Os clientes podem adicionar novos agentes
quando a procura excede a oferta.

 Oferta baseada no uso simultâneo.

Time To Market para novas campanhas e/ou
soluções omni-canal.

Optimização dos P&L dos clientes sem se
preocupar com a infra-estrutura informática e a
manutenção do software. 

O cliente pode reutilizar os seus actuais
fornecedores e operadores, bem como as suas
tarifas.

O que é Altitude Xperience Cloud?

É uma solução na nuvem privada, modulável e escalável que permite a gestão unificada
de todas as interacções do Contact Center. Proporciona grandes benefícios tais como
maior flexibilidade no número de posições, possibilidade de integração e personalização,
continuidade de negócios (SLA, HA, BCM). 



Inteligência artificial.
Gestão da força de trabalho.
Business Intelligence (BI).
Comunicação outbout.
Auto-serviço e chatbots.
Videoconferência.
Comunicações Unificadas (UCaaS).

Enghouse CCaaS é uma solução alojada na nuvem pública da IBM. Oferece a máxima
flexibilidade operacional com um centro de contacto baseado na nuvem, proporcionando
uma vasta gama de capacidades que são facilmente acessíveis através de uma interface
intuitiva baseada na web. Assegura que, independentemente da localização dos seus
agentes, pode proporcionar a melhor experiência aos seus clientes, ao mesmo tempo que
oferece a gama mais abrangente de capacidades de centros de contacto na indústria:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somos o fornecedor de tecnologia de centros de contacto de maior confiança do mundo. A nossa marca global é construída
com base num histórico de cumprimento dos nossos compromissos para com os nossos clientes, o nosso pessoal e os
nossos accionistas.
.
A Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), é um fornecedor líder mundial de
software e serviços de contact center, fornecendo serviços optimizados ao cliente e transformando o contact center de um
centro de custos para um poderoso motor de crescimento. As nossas práticas e soluções permitem às empresas alavancar
significativamente as interacções diárias com os clientes para extrair insights críticos que aumentam a lealdade dos clientes, e
descobrir novas oportunidades lucrativas e valiosas.

Apoiando mais de 10.000 clientes, em 120 países, a Enghouse Interactive opera em conformidade com os regulamentos
locais e apoia qualquer tecnologia telefónica, quer implantada no local ou na nuvem, assegurando que os nossos clientes
possam ser contactados pelos seus clientes - a qualquer hora, em qualquer lugar e através de qualquer canal.

Sobre nós

Benefícios da Nuvem de Altitude Xperiência 

contact.spalat@enghouse.com 

Comunidade empresarial (SLA, HA, BCM). 

Redução de custos.

Agilidade na implementação de novos serviços e
campanhas.
 
Maior flexibilidade no número de posições.

Possibilidade de integração e personalização.

O que é Enghouse CCaaS?


