
Como adotar uma 
estratégia completa
focada no cliente nos 
serviços de atenção 
à saúde e seguros



A NEURON estabeleceu-se em 2000 com a missão de trazer as últimas inovações 

nos serviços de TPA para a indústria de atenção à saúde nos Emirados Árabes 

Unidos e região do CCG. A empresa sediada em Dubai traz ao mercado uma 

combinação única de conhecimento profundo da indústria médica e de seguros 

unido com inovação técnica de ponta. A Neuron está executando planos de 

expandir sua rede de fornecedores, uma das maiores do Oriente Médio atualmente.

’’A NEURON esforça-se continuamente para exceder as expectativas dos clientes, 

fornecendo atendimento superior e soluções de negócios inovadoras nas áreas de 

atenção à saúde e serviços de seguro. Nós focamos implacavelmente na satisfação 

dos membros, que é combinada com um profundo conhecimento médico e 

construída em uma base sólida de avançada infraestrutura de TI, com o objetivo 

de alcançar contenção de custos através de uma população mais saudável.’’

Mohammed Mubarak Al-Mutaiwei - Chairman, NEURON

Lida com interações 
multicanais com o 

cliente

Suporta chamadas em árabe, 
inglês, tagalog, hindu, urdu, 

eritreia, pushto, malaiala, 
punjabi etc.

Disponível 
24/7

NEURON ADOTOU 

RELACIONAMENTO MULTICANAL COM O 

ALTITUDE XPERIENCE ENGAGEMENT



Como resultado destas conquistas, a Neuron foi homenageada 
recentemente com o MENAIR InsuranceAward como melhor 

provedor de serviços de atendimento de sinistros

NEURON   www.neuron.ae Altitude Software   www.altitude.com

NEURON buscava por uma 
solução que a permitisse:

O que conseguimos

1
Integrar os canais de 

comunicação com 
os clientes

2
Combinação avançada

das operações
outbound & inbound

3
Padronizar, gerenciar e
controlar as operações 

do contact center

“Nós solicitamos uma solução para unifi car os procedimentos do

nosso contact center médico para otimizar nosso serviço e impulsionar

a satisfação do cliente e dos membros. (...) Olhamos amplamente o mercado e 

selecionamos o Altitude Xperience Engagement porque oferecia uma solução 

de gestão de interação com o cliente realmente “tudo em um” para nosso 

contact center médico. Além de integrá-lo em toda a experiência do cliente, 

a Altitude também tem uma forte presença local nos Emirados Árabes Unidos.”

Dr. Ali Qasim - Helpline & Policy Manager - NEURON

 Melhor 
resolução 

na primeira 
chamada

Aumentar 
a satisfação 

dos membros

 Tornar nossas 
operações de 
contact center 
médico muito 

mais efi cientes

 Reduzir a curva 
de aprendizagem 

devido à 
simplicidade das 

interfaces da 
aplicação 

do usuário fi nal


