
Todos os recursos, em todos 
os lugares  
Encaminhe os contatos para o melhor recurso 
disponível na empresa: 
• Contact centers e filiais 
• Hospitais, clínicas e centros cirúrgicos 

Comunicações proativas 
Envie notificações para os seus clientes por 
telefone, mensagem de texto ou e-mail sobre: 
• Consultas e exames 
• Recomendações de saúde e bem-estar 

Canais digitais 
Utilize chat, conavegação, e-mail e aplicativos 
móveis para aumentar o número de transações 
solucionadas on-line: 
• Agendamento de consultas 
• Repetição de prescrições médicas 

Business optimization
Unifique, priorize e distribua as tarefas para o 
melhor recurso disponível para cumprir: 
• Os SLA dos pacientes 
• As prioridades empresariais 

Employee engagement
Planifique, programe, treine e monitore a 
qualidade no front e no back office para 
proporcionar: 
• Serviços mais eficientes 
• Excelentes experiências para seus clientes 

As excelentes 
experiências 
dos pacientes 
começam com a 
Genesys 
Atualmente, os prestadores de serviços de saúde 
devem enfrentar diversos desafios, desde a proliferação 
de canais de comunicação para contatar os pacientes 
até a dificuldade para marcar as consultas médicas ou 
programar a disponibilidade de leitos hospitalares com 
total eficiência e transparência. Além disso, há uma 
demanda cada vez maior de sistemas de pagamento 
seguros. Tudo isso, somado a um padrão de 
experiência do cliente cada vez mais elevado em outras 
áreas do setor privado, está obrigando os prestadores 
de serviços de saúde a melhorarem drasticamente as 
experiências que proporcionam aos seus pacientes. 
A Genesys Customer Experience Platform oferece 
soluções que otimizam a eficiência e a experiência do 
cliente em quase todas as facetas dos negócios dos 

Obtenha mais informação em: http://www.genesys.com/pt/omnichannel/industries/healthcare
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