


"A plataforma omnichannel de controle e
automação de atendimentos de

WhatsApp, Chat, Facebook e SMS."



No Brasil, 89% dos internautas estão 
no WhatsApp.



90% esperam que uma  marca ofereça um portal
 online de autoatendimento



Com 66% dos brasileiros nas redes sociais, você
precisa estar onde seu cliente está e dar a ele

a melhor experiência com o seu negócio.



Com o DG Multicanais, você aplica o melhor método
comprovado para gerar mais resultados:

Atrair: ter presença nos canais
que seu cliente está.

Atender: de maneira rápida e
eficiente.

Acompanhar: analisar e otimizar
seus resultados.



Conheça os recursos da plataforma
completa de gestão de atendimentos:

Divulgue apenas 1 número de Whatsapp
Tenha várias pessoas conectadas e
respondendo seus clientes em apenas 1
número através da plataforma.

Acompanhe tudo em uma tela só
Visualize e tenha controle total sobre todos
os seus atendimentos.

Obtenha relatórios completos
Relatórios de performance da equipe.
Relatórios de volume de atendimento.
Relatórios individuais.

Integre  seus canais de atendimento
Integre todos os meios de comunicação
com seu cliente em 1 só plataforma.

Conecte toda a sua equipe 
Conecte quantas pessoas precisar em
todos seus canais.

Monitore tudo em tempo real
Visualize e acompanhe todos os
atendimentos em tempo real.



Dashboard
completa de
 gestão



Envio de 
notificações



Acompanhamento 
por relatórios



Menu de
atendimento



Acesse dados em tempo real da equipe.

Acompanhe o volume de atendimentos.

Analise em 360° toda a operação de

comunicação

Obtenha gráficos temporais e

demográficos de volume de

mensagens.

Exporte seus dados para outros

sistemas.

Crie campanhas de disparo de

notificações para clientes.

Tenha a opção de link para início

de início de atendimento via

WhatsApp.

Programe a data e hora de envio.

Vantagens



Vantagens

Obtenha relatórios de todas as

conversas salvas em histórico.

Analise o histórico de

atendimentos de por número de

protocolo e número de celular.

Avalie a performance dos

atendentes.

Crie setores/ofertas para organizar seus

atendimentos.

Crie e ofereça um de menu de

atendimentos para seus clientes.

Tenha opções de Chats simultâneos

e canais de atendimento.

Envie de pesquisas de satisfação.



É sobre como seu
cliente se
relaciona com o
seu negócio. 

Não é só uma
plataforma.



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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