
Esteja disponível para os seus clientes 24 horas 
por dia com o Voxtron® Communication
Center – IVR

Para uma vantagem competitiva sólida que vá de encontro às necessidades dos clientes o

seu atendimento de serviço deve ser cada vez mais rápido, integrado e inteligente.

Assim, também os tempos de resposta devem ser baseados na automatização de

processos e tecnologias.

O Voxtron Communication Center – IVR apresenta-se como uma vantagem competitiva

para o seu negócio porque é um sistema que permite automatizar chamadas inbound

(recebidas) e chamadas outbound (efetuadas) para operações de serviço e suporte a

clientes ou cidadãos.

Desta forma, aumenta as possibilidades de interação com os seus clientes e

possibilita níveis de retorno mais elevados, bem como um aumento dos níveis de

satisfação.
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Aplicações de Self-Service

Através de um interface gráfico é possível construir projetos de self-service

personalizados que se adequam às necessidades específicas do seu negócio, tais como:

• Entrada e consulta do estado de encomendas, reclamações e pedidos;

• Entrada de dados para aplicações de Service Desk, ERP, CRM e Contact Centers;

• Serviços de informação;

• Consulta do estado de reparações, exames médicos e serviços requisitados;

• Consulta de saldos e dados com base em contas e códigos;

• Leitura de textos, texto-to-speech ou dados;

• Leitura de contadores;

• Compra de bilhetes, produtos e serviços;

• Cobranças e avisos (outbound);

• Sistemas de alarmes e notificações (outbound);

• Gestão de registos de eventos;

• Banca telefónica;

• Telefonista ou Operadora eletrónica.

O Voxtron Communication Center – IVR permite:

 Reduzir custos operacionais;

 Atendimento a clientes ou cidadãos 24 horas por dia, 7 dias por semana;

 Permissão para o cliente ou cidadão aceder à informação de que necessitar e sempre

que quiser;

 Estabelecer ligações com os clientes ou cidadãos através de chamadas automáticas tais

como: avisos, notificações ou telemarketing.
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Uma plataforma que se adapta e evoluí com o seu negócio

Como inclui uma plataforma aberta, o Voxtron Communication Center - IVR permite

integrar facilmente com as infra-estruturas existentes, assim como a utilização de

tecnologias de ponta usando “plug-ins”.

O Voxtron Communication Center é independente do PBX e por isso integra em

qualquer PBX, digital ou VoIP e pode ser ligado diretamente à rede pública.

Uma vez que as necessidades dos clientes estão em constante evolução, o interface

gráfico Voxtron (GUI) permite-lhe modificar e atualizar o seu IVR de uma forma

rápida e eficaz. Com o Voxtron Communication Center – IVR mantém o controlo total

da sua aplicação.

O Voxtron Communication Center – IVR é ideal para

empresas que desejam criar um serviço de self-

service para tratamento personalizado de chamadas

de voz.

É um sistema flexível ao nível do desenho do

fluxograma e da sua implementação. Inclui um

interface gráfico para desenhar o fluxo de chamadas,

com 11 ícones inteligentes que permitem construir

fluxogramas complexos de atendimento.

Os motores de fala e reconhecimento em Português

permitem exponenciar a qualidade e facilidade de

utilização do seu sistema de atendimento interativo

ao cliente ou cidadão.

O Voxtron Communication Center – IVR suporta as seguintes tecnologias de motores:

• TTS (Text-to-Speach);

• ASR (Speach Recognition).

• *Ambas em Português europeu
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De forma proactiva a Voxtron dá especial atenção aos seus clientes porque sabe que é a

única forma de aumentar o nível de satisfação do cliente. É ainda uma forma de melhorar

os produtos já desenvolvidos, ao mesmo tempo que surgem ideias para produtos novos e

inovadores.

Atualmente a Voxtron tem milhares de clientes satisfeitos espalhados por 30 países em

todo o mundo. O número elevado de clientes que depositam a sua confiança nas soluções

Voxtron é consequência da qualidade única, ao nível de personalização e adaptabilidade

das soluções, assim como ao preço competitivo e suporte constante.

Estamos ansiosos para analisar consigo qual a melhor solução para o seu negócio e

dar-lhe as boas vindas à comunidade Voxtron.
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