
DG Tel



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 Tel
Uma plataforma desenvolvida para trazer facilidade na hora de fazer a gestão de telefonia. 

Gravação de todas as ligações para 
baixar e ouvir quando quiser.

Suporte para grupos de chamadas 
(teleconferências).

Cadastro de novos ramais de forma 
simples e rápida.

Relatórios para acompanhar as ligações 
recebidas e realizadas.

URA para automatizar o direcionamento 
de ligações.

Transferência interna de ligações entre 
os ramais.
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Telas do sistema // DG Tel
Na dashboard inicial,
o gestor tem uma tela
com os principais
recursos, podendo
acessá-los de
maneira rápida
e pe prática:
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Telas do sistema // DG Tel
Encontre ligações
com os filtros de busca,
escute ou exporte a
gravação desejada.
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Telas do sistema // DG Tel
Faça a gestão de
todos os ramais
diretamente pela
plataforma.
Lista de ramais
existentes, cadastro
dde novos ramais,
grupos de captura,
centro de custo e
teleconferência.
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Telas do sistema // DG Tel
Realize o cadastro de
novos ramais de
forma simples.
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Telas do sistema // DG Tel
Realize o cadastro de
novos ramais de
forma simples.
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Telas do sistema // DG Tel
Na plataforma DG Tel,
é possível criar salas
de teleconferência
e adicionar ramais
da sua empresa
para participar de
chamchamadas em grupo. 
É possível o cadastro
de senhas para o
acesso às salas.



ro
ta
s

Telas do sistema // DG Tel
Essa seção é dedicada
para as rotas da
empresa. Rotas são
as diferentes linhas
contratadas com as
operadoras para
rrealizar as ligações.
A definição de rotas
corretas para
diferentes tipos de
ligações ajudam a
reduzir os custos
com operadoras
dde telefonia.
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Telas do sistema // DG Tel
Nessa área, o gestor
tem acesso a relatórios
de performance e
acompanhamento
das ligações para
realizar otimizações
dde forma mais
assertiva.
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Telas do sistema // DG Tel
O relatório de ligações
permite a análise
completa, podendo
filtrar de diversas
maneiras.
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Telas do sistema // DG Tel
Após a seleção dos
filtros desejados
para a pesquisa,
o relatório irá
aparecer em forma
de tabela e gráfico
ccom o resumo de
ligações por opera-
dora (entrantes e
saintes)
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Telas do sistema // DG Tel
Com o painel de ramais,
é possível ter acesso,
em tempo real, ao
status de cada
ramal. Esse painel
pode ser acessado
ttanto pelo gestor,
quanto pela
recepcionista.
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Telas do sistema // DG Tel
Ainda sobre relatórios,
no dashboard fica
visível um gráfico
com a quantidade
de ligações por
hora de até 3 dias.



Gestão aproximada de todos os atendimentos telefônicos realizados;

Gravações para segurança e otimizações de atendimento e processos;

Sem necessidade de equipamentos específicos, permitindo o trabalho remoto;

Acompanhamento de custos com telefonia;

URA para direcionamento de chamadas (configure as opções com nosso suporte);

Possibilidade de escuta em tempo real de ligações pelo gestor;

AAcompanhamento em tempo real do status dos ramais;

Relatórios com dados detalhados para gestão.

benefícios



A DG é parceira do Grupo ENEL em desenvolvimento de 
novas soluções para atender a toda população dos 
estados RJ, CE, GO. 

Começamos atendendo um projeto de redução de 
custos de ligações para 0800 da empresa, a economia 
na época foi de + de 1 milhão por mês, onde ativamos 
o módulo DG Call com recurso de callback.
EEm seguida, desenvolvemos um projeto de monitoria de 
ligações entrantes originadas de equipamentos que 
ficam instalados nos postes nas cidades do estado do 
Rio de Janeiro, Ceará e Goiânia. 

São mais de 100 PAS de atendimento com 
aproximadamente 40.000 chamadas por mês.

cases



O projeto começou  em 2013, com 5 ramais e foi 
crescendo. Em seis meses, a Alterdata desativou o outro 
sistema que estavam utilizando, para seguir somente 
com as soluções da DG Solutions.

O qO que ocasionou essa troca, foram as facilidades de 
integrações entre os sistemas, o que também facilitou o 
direcionamento de ligações para os + de 60.000 clientes 
que ligam para o departamento de suporte ou para 
resolver assuntos financeiros. 

AAtualmente, a Alterdata opera com mais de 1500 ramais 
ativos, recebe mais de 50.000 ligações por mês e possui 
50 atendentes para o formato omnichannel.

cases
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