


"A plataforma completa de gestão e
performance

de atendimentos de voz."



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

Cadastro de novos ramais de
forma simples e rápida.

Relatórios completos das
ligações

Suporte para grupos de
chamadas (Teleconferências).

Transferência interna de
ligações entre os ramais.



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.



Detalhe suas tarifas de telefonia e obtenha um
relatório completo dos seus custos. Encontre

oportunidades para gerar
economia!

Entenda como o DGTel irá auxiliar na redução de
custos



Dashboard inicial
Na dashboard inicial da plataforma, o gestor tem uma tela com os principais
recursos da plataforma. Aqui ele pode acessá-los de maneira rápida e prática:



Gravações
Em gravações, 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.



URA
Este é o painel de criação de novas URAS.  Com uma URA, uma empresa pode
poupar muito tempo em transferências de ligações para a pessoa certa. Além das
opções do menu que deverão ser anexadas na criação, é possível definir:



Ramais
Aqui é possível criar novos ramais de maneira rápida e fácil. Para isso, são necessárias
algumas informações básicas para criar um ramal, e alguns campos ainda mais
personalizados:



Rotas
Essa sessão da plataforma é dedicada para as rotas da empresa. Rotas são as
diferentes linhas contratadas com as operadoras para realizar as ligações. A definição
de rotas corretas para diferentes tipos de ligações ajudam a reduzir os custos com
operadoras de telefonia.



Teleconferências
Na plataforma DGTEL é possível criar diversas salas de teleconferência e adicionar
ramais da sua empresa para participar de chamadas em grupo. O cadastro das salas
pode incluir a necessidae de senhas para acessá-las.



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



Vantagens

Todas as gravações da

empresa;

Criação e edição dos ramais da

empresa;

Criação de rotas;

Acesso aos relatórios da

plataforma;

Outras configurações;

Possibilidade de escura

Definição dos dias de
funcionamento;
Horário de funcionamento;
Anexo de áudios customizados para
diversas opções.
Definição de rotas utilizadas
(operadora)
Seleção de grupos de trabalho que
cada ramal pertence



Vantagens

Relatórios de todas as

gravações da empresa, com

opção de baixá-las sempre que

quiser;

Relatórios da URA utilizada pela

empresa;

Relatórios de todas as ligações

da empresa, com dados

detalhados de cada ligação e

ramal da empresa.

Relatórios de todas as ligações da

empresa, com dados detalhados

de cada ligação e ramal da

empresa.



Com diversas ferramentas focadas no que
realmente interessa, fica muito mais fácil 
 trazer mais resultados para o seu negócio!

Além disso, a plataforma é customizável e
pode ser integrada a diversos outros sistemas
para automatizar processos na sua operação!



"O DGTel é uma
plataforma para as
empresas que buscam
reduzir seus custos com
telefonia e trazer muito
mais gestão e controle
para sua operação."
Everton Fortes
CEO DG Solutions



 A solução

Hoje, a empresa conta com o dg call
center integrado com seu sistema
interno, além de possuir uma gestão
mais eficiente das ligações de seus
técnicos de campo, criando uma
estrutura muito mais preparada para
crescer. Com isso, a ENEL obteve uma
economia de 70% sobre seus gastos
de comunicação da empresa!

A empresa global, que é um dos principais players de energia e gás do
mundo, e está presente em mais de 35 países hoje já leva energia para cerca
de 10 milhões de pessoas.

O problema

A empresa possuía uma central
atendimento para seus técnicos de
campo e possuía altos custos de
deslocamento da sua equipe
 para seus equipamentos 
em campo.

Como a ENEL, global de energia, já reduziu seus
custos com a DG



Gostaria de dar um retorno e parabenizar a DG pelo
projeto das ligações! O custo que tivemos com
nossa telefonia no mês de setembro de 2017, em
comparação com o mesmo mês do ano anterior, foi uma
redução de 70% de custos! Um projeto muito bem
sucedido, estarei dando ciência à todos os gestores do
escritório que com certeza ficarão muito contentes com
essa pró atividade de vocês. Muito obrigada!"

Fabíola Ritzmann de Oliveira Santiago
CEO | Oliveira & Antunes Advogados associados

A opinião de quem confia na DG e já reduziu
seus custos com comunicação



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 



Entre em contato agora para
receber uma demonstração da
plataforma!

Nossos consultores irão te ajudar a
entender como a plataforma DGTEL
irá solucionar as necessidades do
seu negócio, além de customizar a
plataforma para a sua empresa!
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