
Potencie o seu Microsoft Lync através

da integração com o software da Voxtron

para interação com clientes

Combine as vantagens de comunicações unificadas do Microsoft Lync com as

funcionalidades de contact center do Voxtron Communication Center e beneficie do

melhor dos dois mundos.

O Voxtron Client para Microsoft Lync integra a sua aplicação Lync de forma simples e direta

com o software de contact center Voxtron Communication Center. Assim, pode usufruir de

todas as facilidades proporcionadas pelo Microsoft Lync e das funcionalidades do Voxtron

Communication Center num único e integrado “Cliente”.

O Voxtron Client para Microsoft Lync garante um atendimento e performance de

qualidade, tanto internamente, entre os seus colaboradores, como externamente, com os

seus clientes.

As soluções Voxtron são desenvolvidas para se adaptarem às necessidades da sua

empresa e por isso permitem melhorar substancialmente o serviço que é prestado ao

cliente, tornando-se mais eficaz e personalizado.
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O Voxtron Communication Center acrescenta os seguintes

benefícios de Comunicações Unificadas, aos já existentes no

Microsoft® Lync™:

Ao instalar o Voxtron® Contact Center para Microsoft® Lync™ tem

acesso a todas as funcionalidades do Lync mas com benefícios

extra, tais como:

• Aumento dos níveis de satisfação dos seus clientes;

• Monitorização de todas as atividades para que possa fazer um planeamento eficaz;

• Maior organização e eficiência entre os vários agentes;

• Aumento da produtividade;

• Redução de custos.

Queue dinâmico de contactos multimédia com gestão de prioridades, possibilidades de

“fuga” e de callback;

Tecnologia de encaminhamento inteligente de contactos multimédia com base em

competências, último agente contactado e prioridades;

Interactive Voice Response com possibilidades avançadas de automatização,

transferência, conferência e gravação;

Monitorização avançada em tempo real (dashboard) e histórica (estatísticas) ;

Integração com vários tipos de aplicações: CRM, ERP, bases de dados, aplicações

proprietárias, entre outras.
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Sincronize os estados do Lync™ com os estados do Voxtron® Client

Com o Voxtron Contact Center para Microsoft Lync pode sincronizar os estados do Lync

com os estados do Voxtron Client para uma gestão de tarefas mais precisa e eficaz.

O Voxtron® Client para Microsoft® Lync™ possibilita-lhe a

transferência de chamadas para:

• Um agente de contact center que apenas utilize o sistema da Voxtron;

• Um utilizador que utilize apenas o Lync;

• Um agente que utilize o Lync e o Voxtron Communication Center.

Voxtron® Client para Microsoft® Lync™

Vantagens do Voxtron® Client para Microsoft® Lync™:

• Software único com as funcionalidades do Lync aliadas aos benefícios do Voxtron

Contact Center;

• Comunicação entre os agentes de contact center e os utilizadores Lync que se

encontram no backoffice;

• Manutenção de todas as funcionalidades do Lync;

• Compatibilidade com o Voxtron Client e integrações de CRM, para os clientes do Voxtron

Communication Center.

Saiba como é que o Voxtron® Contact Center para Microsoft® Lync™ pode

fazer a diferença no seu negócio!
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