OneContact CC com
integração SugarCRM
Trabalhe a partir de uma única interface de usuário e
melhore a eficiência do Centro de Contacto.

collab.com

Toda a informação numa única interface
O SugarCRM é um sistema CRM inovador que
controla a jornada e as interações de cada
cliente. Quando combinado com o OneContact
CC, os agentes usam uma área de trabalho
multicanal que fornece todas as informações
relevantes em uma única interface, sem a
necessidade de mudar de aplicativo.
As equipes têm um conhecimento completo e
instantâneo de cada cliente, dados
personalizados e perspectivas de negócios.
Com esses recursos, as organizações podem
melhorar o desempenho do agente e a
eficiência do centro de contato, oferecendo
uma experiência atraente ao cliente.

Benefícios-chave
Colete dados sobre seus clientes e use-os
durante as interações
promova vendas
cruzadas e incrementais.
Forneça um suporte mais rápido e
contextualizado com base no histórico do cliente

Fique sempre um passo à frente e

Melhore o desempenho do Centro de Contacto

Características-chave
Visão unificada do cliente
Obtenha uma visão completa das
informações do perfil do cliente e
suas interações em uma única tela.
Reconheça diferentes
identificadores de clientes (por
exemplo, número de telefone,
nome do cliente, endereço de
e-mail) e direcione a chamada para
o agente mais apropriado. Isso
significa mais produtividade do
agente, satisfação do cliente e
Click-2-Dial
maior taxa de resolução na
primeira chamada.
Quando um cliente solicita que o contact center lhe
ligue, a interação é salva no histórico e, com um
Histórico e gravação
simples clique, a chamada é conectada.

Omnicanal

1. Histórico completo e gravação de
todas as interações nos Dashlets do
SugarCRM.
2. Os agentes podem ouvir as sessões
gravadas enquanto conversam com um
cliente e o colocam em espera; os
supervisores podem ouvir/ visualizar
interações e monitorizar o desempenho
do agente.
3. Detalhes completos da interação,
como por exemplo duração, nome do
agente, informação do cliente ou
oportunidade de negócio.

4. Resultado de negócio da interação
5. Link externo para os arquivos das
gravações (inclui gravação da tela do
agente, áudio, chat e interações nas
redes sociais).
6. Canais disponíveis: voz, email, redes
sociais, mensagens instantâneas
(Facebook Messenger, WhatsApp)

Assistentes Virtuais
no Facebook Messenger
A Collab desenvolveu uma ferramenta
de autoatendimento baseada no
Facebook Messenger for Business e
integrou-a com a solução OneContact
CC e SugarCRM. Assim, os centros de
contato podem lidar com interações do
Facebook da mesma forma que lidam
com chamadas de voz.
Quando se trata de um chat no
Facebook, existe um bot preparado
para responder a perguntas simples e
para enviar a interação chat para um
agente humano.
O agente tem acesso ao diálogo
anterior entre o cliente e o bot,
prestando uma assistência mais rápida
e informada.

Porquê

Integração com o seu
Centro de Contacto
e sistema CRM

+

Marketing flexível
e prazo de
comercialização curto

Fácil de usar,
sem curva de
aprendizagem

Baixo custo

Visualização unificada
do perfil do cliente
e do histórico de interação

Várias conversas
de uma só vez

Monitoramento em tempo real
e relatório de interações

Ative novas
experiências digitais.
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