


"A plataforma completa de gestão e
performance de operações de atendimento

ao cliente."



Uma plataforma desenhada para atender a vários
tipos de operações, com inúmeras customizações

Operações de SAC
Dar o melhor atendimento ao
seu cliente

Operações de e-commerce
Integração de sistemas e
automação de processos.

Operações financeiras
Atendimentos rápidos e com
total segurança para o seu
cliente.

Operações de Cobrança
Acompanhar sua operação e gerar
os melhores resultados

Operações de vendas
Mais performance para sua
equipe.

Operações jurídicas
Total segurança de dados e
integrações com os principais
sistemas jurídicos.



Todos os recursos essenciais
de uma plataforma de telefonia avançada

Gravação de todas as ligações
para baixar e ouvir quando quiser

URA para automatizar o
direcionamento de ligações

Relatórios completos das
ligações e produtividade

Pesquisa de satisfação

Discadores para automatizar
as ligações Monitoria em tempo real



Dashboard inicial



Discador



O DGCall pode discar para diversos números ao mesmo
tempo, e passar para sua equipe apenas ligações
produtivas.



Ou seja, extrema eficiência na redução de custos com operadoras, e redução
do tempo ocioso da sua equipe.



URA
O recurso de URA permite que uma empresa direcione as suas chamadas para a pessoa
certa, evitando gasto de tempo improdutivo. Além disso, é possível otimizar ainda mais a
distribuição de chamadas através de uma integração de dois sistemas: assim, você pode
integrar seu dg call center com o sistema ERP, CRM, etc da sua empresa. 



Com isso, diversas ações podem ser otimizadas. Fizemos um material
completo sobre isso aqui neste link.



Gravações
Gravações de todas as
ligações de uma empresa
oferecem segurança para o
seu cliente e credibilidade
para o seu negócio, além de
possui respaldo jurídico para
outras circunstâncias.

Aqui, é possível ouvir
qualquer ligação gravada na
plataforma utilizando filtros
desejados.



A gravação também pode ser exportada. É selecionado o ramal, a data inicial
e final e o número desejado. Além disso é possível habilitar diversas opções
de filtragem das ligações.



Monitor em tempo real

Para gerar ainda mais
resultados, sua
operação precisa de
um cuidado especial.

Para isso, usamos o
recurso de
monitoramento em
tempo real.



É possível obter vários dados de aproveitamento em tempo real. Os dados
mostram o aproveitamento de cada atendente, por equipe, relatórios por
cada ligação e um detalhamento a cada minuto de toda a operação.



Relatórios de acompanhamento
Nessa parte o gestor tem acesso a diversos relatórios de performance e
acompanhamento da plataforma para serem analisados e otimizados.





























Vantagens

Ramais e Rotas;

Discador;

URA;

Gravação de chamadas;

Monitor em tempo real;

Relatórios de operação;

Centros de custo;

Teleconferência;

Outras funções;

Relatórios de todas as gravações
da empresa, com opção de baixá-
las sempre que quiser;
Relatórios da URA utilizada pela
empresa;
Relatórios em tempo real da
operação;
Indicadores de análise de
produção;
Relatórios de centro de custos.



A DG Solutions está há 8 anos na
área de Tecnologia e Software,
contando com uma equipe de
profissionais altamente
qualificados.

Nós trabalhamos com os clientes
mais exigentes e desenvolvemos
nossas soluções para atingir
máxima performance e
produtividade.

Uma história
de resultados



Onde estão
nossos clientes

Atualmente a DG Solutions já
se encontra em várias regiões

do país, com empresas de
vários tamanhos e segmentos.

Número total de licenças
ativas: 7.600

Maior número de licenças em
uma mesma operação: 800 
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