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LIBERE SEU CONTACT CENTER 
COM 

SOLUÇÕES 
NA NUVEM

Soluções na nuvem te permitem focar no 
que realmente importa: oferecer a 
melhor experiência ao seu cliente.

Soluções de Contact Center
baseados na nuvem oferecem
diversos benefícios,

4 - FLEXIBILIDADE

Apoia a contratação de agentes que trabalham de casa, 

permitindo recrutar pessoas com um leque maior de talentos

Entrega global – acesso em qualquer lugar e hora

Mais fácil de estabelecer uma estrutura global padronizada

de contact center

Vincula mais facilmente diversos sites de contact center

Novas funcionalidades: já que os serviços são fornecidos em 

um modelo por assinatura, os negócios podem experimentar

novas funcionalidades sem gastar tempo ou dinheiro

Gestão rápida e fácil da plataforma de contact center 

sem necessidade de ajuda de TI

Mudanças em tempo real e ajustes assertivos

Recuperação após desastres: se uma posição for 

perdida, a nuvem do contact center vai continuar a 

aceitar e enfileirar chamadas, tocar mensagens, 

direcionar ligações para posições disponíveis, agentes 

em casa ou celulares

Permite que sempre tenha as últimas aplicações do 

software e atualizações

Atualizado com padrões recentes de conformidade

2 - AGILIDADE

3 - ESCALABILIDADE

Desenvolvimento rápido e fácil integração com a 

infraestrutura existente

Modelo de licenciamento flexível: permite aumentar 

ou reduzir sem pagar por licenças não usadas

Permite instalar escritórios em outros países sem ter 

que comprar sistemas telefônicos

Sem investimento inicial

Economia na infraestrutura: não há necessidade de 

equipamentos e manutenção; não há custos com 

energia ou refrigeração, etc

Mensalidade por usuário previsível e reduzida

Necessidade de uma equipe menor de TI para 

administrar a infraestrutura do contact center

Agentes trabalhando de casa diminuem os custos 

da empresa

1 – REDUÇÃO DE CUSTOS

“Clientes concordam que diminuíram
seus custos com uma solução de 
contact center baseada na nuvem”

Dimension Data

88.8%

“Clientes relatam que as soluções de 
contact center baseadas na nuvem
aumentaram a agilidade e se 
adaptaram à velocidade do 
mercado”

Dimension Data

84.2%

“Consumidores confirmam que as 
soluções de contact center baseadas 
na nuvem melhoraram a 
flexibilidade”

Dimension Data

90.8%

“Clientes estão satisfeitos com a 
solução de contact center baseado 
na nuvem”

DMG Consulting

90.8%

permitindo que você foque nos
principais resultados de seu negócio,
como melhorar a experiência do seu
cliente e a produtividade dos seus
funcionários, ao invés de tarefas
operacionais diárias.


