
DG Multi



Somos uma empresa focada em trazer soluções eficientes 
para atendimento ao cliente. Com mais de 10 anos no 
mercado, nossas plataformas já transformaram a gestão 
de ligações e canais de mensagens de centenas de 
empresas por todo o Brasil.

SSão diversos segmentos atendidos: varejo, hotelaria, 
clínicas, eCommerces, advocacias, empresas de sofftware e 
tecnologia, farmácias, distribuidoras, entre outros.

sobre
nós



nossas
soluções

Reduza os custos com 
atendimento através do PABX 
IP. Além disso, tenha acesso a 
diversos relatórios para gestão 
completa de ligações. Muito 
mais do que uma central 
telefônica: trabalhe de 
ququalquer lugar, grave ligações 
e monitore em tempo real.

DG Tel
Solução multifuncional de call 
center projetada para obter o 
melhor de cada interação com 
o cliente. Alguns dos recursos 
desse software: URA Reversa, 
discador Power Dial, pesquisa 
de satisfação ao final de cada 
atatendimento, mais de 20 
relatórios e muito mais.

DG Call
Centralize todos os seus canais 
de atendimento em uma única 
plataforma. Obtenha 
relatórios completos e utilize 
automações a favor das suas 
operações. Integre com: 
WhatsApp, Facebook 
MessengeMessenger, SMS, Instagram 
Direct, Telegram e chatbot.

DG Multi



sobre o
DG Multi
Uma plataforma completa para gestão de canais de mensagens: WhatsApp, Telegram, 
Facebook Messenger, Instagram Direct, SMS e chat.

Divulgue um único número de WhatsApp 
para o cliente entrar em contato.

Configure diversos atendentes e separe 
por departamento.

Transferência de conversas entre 
atendentes de forma simples.

Tenha acesso a todos os atendimentos 
realizados (históricos ou em tempo real).

Centralize todos seus canais de 
atendimento em uma única plataforma.

Pesquisa de satisfação automática após 
todos os atendimentos.
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Telas do sistema // DG Multi
Na dashboard inicial,
o gestor tem uma tela
com os principais
dados da operação.
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Telas do sistema // DG Multi
Separe os agentes
por departamentos,
facilitando o
direcionamento
do cliente.
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Telas do sistema // DG Multi
Cadastre novos
agentes de forma
rápida (limite
de usuários de
acordo com o
plano contratado).
Nessa Nessa tela, também
é possivel fazer a
configuração do
horário de
atendimento.
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Telas do sistema // DG Multi
Configure mensagens
automáticas para
direcionar o
clientes para o
que ele precisa.
É possível criar
auautomatizações
diferentes para
cada canal.
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Telas do sistema // DG Multi
Tenha acesso a
relatórios completos
dos atendimentos
realizados.
É possível filtrar
por difenrentes
ininformações.
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Telas do sistema // DG Multi
Ainda nos relatórios,
é possível ver as
informações do
contato, protocolo,
transferir/finalizar
a conversa.
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Telas do sistema // DG Multi
Na tela de dashboard,
também existem
relatórios sobre
a operação,
como por exemplo,
esse sobre os
principais motiprincipais motivos
de atendimento.
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Telas do sistema // DG Multi
Essa é a visão que
o agente terá ao
logar no sistema.
Nessa tela, poderá
ver os contatos
ativos, pendentes
e poe potenciais.
Além disso, é
possivel ativar as
notificações da
área de trabalho.
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Telas do sistema // DG Multi
Ao abrir uma conversa,
o agente terá acesso
a todas as
informações sobre
o contato. É possível
ver as notas criadas
por outpor outros agentes,
históricos de
atividades e os
arquivos compar-
tilhados.



66% dos
brasileiros
são ativos nas
redes sociais

96% utilizam
aplicativos
de chat

(messenger)

WhatsApp,
Instagram e
Facebook estão
entre as redes
sociais + usadas

Dados retirados do relatório Digital In 2020, realizado pela Hootsuite e We Are Social.

Esteja onde seu cliente está!



Evita o uso de celulares e números pessoais para contato com o cliente;

Centraliza os canais em um lugar, trazendo mais agilidade ao atendimento;

Registra todos os atendimentos realizados e seus históricos;

Cadastra um número de protocolo para cada atendimento realizado;

Pesquisas de satisfação, que podem ser utilizadas para feedbacks e otimizações;

O gestor consegue acompanhar toda a operação de forma simples;

UtiliUtiliza um único número para WhatsApp, precisando apenas de um celular

conectado à internet com o aplicativo do WhatsApp instalado;

Relatórios com dados detalhados para gestão.

benefícios



O Escritório Carlos Miro realiza cobrança dos bancos 
Itaú, Santander, MRV Construtora, entre outros. A 
empresa utiliza o DG Multi para realizar contato com os 
clientes, por esse motivo, ter uma gestão de todas as 
conversas realizadas é essencial. Além disso, estar 
presente na plataforma WhatsApp, facilita o contato 
com os clientes.

AAtualmente, o Escritório Carlos Miro possui mais de 20 
usuários no DG Multi e já realizaram cerca de 8 mil 
cobranças pela ferramenta.

case
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