Aumente a motivação e a produtividade
dos funcionários para melhorar o desempenho
do Centro de Contacto

collab.com

Um local de trabalho mais divertido
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Os centros de contato têm uma das mais altas
taxas de rotação de pessoal da indústria e uma
das menores médias de idade. Neste cenário, faz
todo o sentido criar um mecanismo que motive
e promova a fidelidade dos empregados.
Uma ferramenta de Gamification pode ser a
chave para lidar com a falta de envolvimento;
utilizando mecanismos de jogo e técnicas de
design para criar uma experiência de jogo
durante o período de trabalho. Uma forma de
moldar comportamentos, desenvolver
habilidades e conduzir resultados - tornando o
trabalho mais atraente, motivador e divertido,
enquanto se alcançam os objetivos da empresa.
OneContact Gamification está disponível
autônomo, via navegador da Web ou
aplicativos móveis personalizáveis, e pode ser
conectado ao OneContact WFO, OneContact
CC e software de terceiros.

Como funciona?
Primeiro é necessário estabelecer as
necessidades mais pertinentes do
Centro de Contacto e, em seguida,
definir os principais objetivos de
negócio, combinando-os com uma
estratégia de Gamification que pode
ter diferentes metas de melhoria:
1. Resolução na primeira chamada
2. Tempo Médio de Atendimento
3. Satisfação do Cliente / NPS
4. Pontualidade
5. Retenção de Clientes
6. Performances da Equipe vs. Individuais
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3 tipos de utilizadores

Administradores

responsável pela criação de

Jogadores

Supervisores

atividades que ajudam a

participam nas atividades e
são premiados com

implementar novos

experiência (XP) e pontos de

procedimentos. Podem definir

atribuem jogadores a

crédito (a moeda do

atividades de curto prazo, que

equipas, criam atividades e

Gamification) cada vez que

irão suscitar respostas rápidas,

alocam jogadores e equipas

alcançam os objetivos. Podem

e fornecer prêmios após a

a essas mesmas atividades.

mapear sua evolução, carreira

conclusão das actividades.

Agora os supervisores

e progresso e compará-lo com

também podem jogar!

outros jogadores.

Os seus KPIs podem ser utilizados para criar

3 tipos de actividades
Missões

Desafios

Jornadas onde os
jogadores ou as equipes
tentam alcançar 100% de
conclusão de missões,
com uma data predefinida.

Competições onde todos
devem tentar alcançar a mesma
meta mais rapidamente ou
melhor do que todos os outros.
Os desafios recompensam
apenas os melhores finalistas.

Ex: completar o nível 1
do eLearning

Conquistas
Atividades que visam
destacar talentos e marcos
onde todos podem ganhar.
Ex: atender 100 chamadas

Ex: ser o melhor na
satisfação do cliente

Vantagens e Novas Características

Recompensas
A loja virtual é onde os
créditos ganhos são trocados
pelos prémios disponíveis. As
recompensas podem ser tão
simples como uma barra de
chocolate, um tablet ou até
mesmo um bônus salarial.

A Roda da Sorte
Permite que seus jogadores
recebam prémios não
relacionados com missões,
conquistas ou desafios.
Mantenha os jogadores ativos
diariamente estabelecendo
novos prémios.

Wallboards
Descubra quem está à frente
do jogo com estatísticas em
tempo real da evolução dos
KPIs, wallboards e tabelas de
líderes e receba um e-mail
diário com um relatório das
atividades das últimas 24 horas.

Grupos de Trabalho
Um tenant pode ter múltiplos
Grupos de Trabalho. Dando a
possibilidade de várias empresas
competirem sem saber a
pontuação umas das outras.

Gamification é mais do que um jogo
Trabalhadores
motivados e melhor
relação entre
supervisores e
agentes.

Atividades totalmente
estruturadas trazem
coerência e eficiência to
ao local de trabalho.
Podem incorporar-se
materiais de treinamento
através de módulos de
e-learning,
recompensando os
agentes por expandirem
o seu conhecimento e
experiência.

Fornecer feedback em
tempo real, objetivos,
recompensas e uma
comunidade para compretir,
colaborar e compartilhar.

Benefícios-Chave
Aumente o desempenho e os resultados
com um espírito competitivo saudável.

Melhore o envolvimento tornando o
local de trabalho mais agradável e divertido.

Identifique os melhores talentos para promoções
e motive os agentes com menor desempenho.
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Ative novas
experiências digitais.
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