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Genesys PureCloud  
Communicate
Comunicações unificadas e colaboração para reunir tudo e todos

Resumo executivo
Sua empresa precisa unificar todas as formas de 
comunicação utilizadas pelas pessoas e também 
todas as pessoas com as quais se comunica: 
colegas de trabalho, parceiros, fornecedores e 
clientes. Genesys PureCloudTM Communicate 
combina as funcionalidades tradicionais do 
IP PBX e as ferramentas de atendimento 
automático com os recursos de colaboração 
em tempo real, como videoconferência, 
compartilhamento de tela, chat dinâmico 
de equipe, diretório corporativo e gestão de 
documentos, tudo isso em uma única interface 
integrada desde o início. Não importa se você 
utiliza um telefone IP, um telefone celular ou 
um softphone, porque a plataforma PureCloud 
proporciona suporte a uma série de opções para 
atender melhor às suas necessidades e garantir 
o acesso a qualquer hora e em qualquer lugar.

Como parte do portfólio PureCloud, o  
PureCloud Communicate pode ser utilizado com 
a suíte de contact center a plataforma PureCloud, 
como uma solução tudo-em-um totalmente 
integrada ou como uma solução autônoma. 

Como está totalmente construído  
na nuvem, sua implementação é rápida. Além 
disso, ao ser flexível e fácil de implementar, 
não são requeridas habilidades técnicas 
especializadas nem treinamento. Também 
simplifica muito a gestão de telefonia e a 
familiarização com a solução.

Os espaços de trabalho 
de amanhã   
Escritórios globais, equipes distribuídas e 
trabalhadores remotos: a força de trabalho de 
hoje é variada e mostra uma tendência crescente 
de flexibilidade dos espaços de trabalho. Com o 
PureCloud Communicate, seus colaboradores 
não precisam mais estar vinculados por 
localização ou hardware. Com um softphone líder 
do setor e desenvolvido com base na tecnologia 
de comunicação web em tempo real (WebRTC), 
seus colaboradores podem utilizar o navegador 
como telefone. Grupos incorporados e baseados 
em regras, videoconferência, compartilhamento 
da tela e ferramentas de chat facilitam a conexão 
entre colegas de trabalho de diferentes maneiras. 
Uma caixa de entrada unificada para mensagens 

Benefícios
• Implementação rápida
• Administração telefônica flexível
• Todos os canais de comunicação  

em uma única interface
• Aumento da produtividade dos 

colaboradores
• Mais eficiência organizacional
• Redução de custos
• Continuidade dos negócios e 

sobrevivência remota
• Disponibilidade a qualquer hora  

e em qualquer lugar
• APIs abertas para integrações 

personalizadas
• Criptografia HTTPS e TLS
• Conformidade com normas  

HIPPA e PCI

https://www.genesys.com/pt/purecloud
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de voz e faxes centraliza as comunicações de 
entrada. Os aplicativos móveis nativos permitem 
ter acesso às suas comunicações e aos colegas 
de trabalho em qualquer momento e lugar. 
Mantenha sua força de trabalho unida, equipada 
e comunicada, independentemente do lugar onde 
ela esteja localizada.

A chave para a produtividade 
Imagine que um dos seus colaboradores 
precisa realizar uma consulta sobre o preço de 
um produto, mas não sabe a quem perguntar; 
ou então, que você tem um novo colaborador 
que está tentando orientar-se e familiarizar-se 
com os diversos departamentos da empresa. 
O diretório é uma ferramenta inestimável 
para navegar e saber quem é quem em sua 
organização. Proporciona visualizações 
hierárquicas, perfis completos de colaboradores 
baseados nas habilidades e ferramentas de 
busca robustas. Você pode encontrar um colega 
instantaneamente pelo nome, departamento ou 
habilidade; visualizar a informação sobre sua 
disponibilidade; e, depois, clicar para ligar, iniciar 
um chat ou uma sessão de vídeo.

A interface de usuário atraente e intuitiva permite 
aos colaboradores realizar o upload de fotos e 
atualizar seus perfis com informação pessoal 
que ajuda os colegas de trabalho a conhecê-los 
tanto profissional quanto pessoalmente. Uma 
série de conectores administram perfeitamente 
a sincronização e a transferência de dados entre 
a plataforma PureCloud e os outros sistemas. 
Portanto, você não tem que realizar esta tarefa.

As comunicações 
corporativas são 
muito simples
PureCloud Communicate facilita e acompanha o 
crescimento das empresas com comunicações 
de nível corporativo sem os custos e as 
complexidades associadas com a implantação 
e manutenção de aplicativos individuais. 
Construído sobre a plataforma PureCloud e 
em camadas sobre Amazon Web Services 
(AWS), esta solução tudo-em-um oferece 
implementação em poucos dias e a entrega 
contínua de novos recursos, o que garante 
total confiabilidade e escalabilidade. Projetado 
com capacidades de redundância geográfica e 
sobrevivência remota, o PureCloud Communicate 
garante a continuidade dos negócios, inclusive 
em situações de desastre. Por sua obsessão 
com a segurança, a Genesys mantém uma 
criptografia sólida e as certificações mais 
importantes da indústria para proteger os dados 
críticos na nuvem. O PureCloud Communicate 
funciona muito bem, inclusive com seus 
sistemas existentes. Aproveite um ecossistema 
de integração conectado e poderoso ou utilize 
APIs abertas para desenvolver integrações 
personalizadas que se adaptem às suas 
necessidades específicas.

Bridge server

Conector 
Active Directory

Conector de 
MS Exchange

Conector de banco 
de dados SQL

Conector de 
dia útil

Active Directory
Nome | Cargo | Departamento
Gerente | E-mail | Telefone

Microsoft Exchange
Membros do grupo

Banco de dados SQL
Segurança | Identificação

Banco de dados SQL
Data de contratação | 
Identificação do funcionário
Emergência | Contatos
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SOBRE A GENESYS

A Genesys® potencializa mais de 25 bilhões das melhores experiências do cliente do mundo a cada ano. Nosso 
sucesso consiste em conectar conversações de clientes e colaboradores em todos os canais, sempre. Mais de 
10.000 empresas em mais de 100 países confiam na plataforma CX número 1 para obter grandes resultados. As 
soluções on-premise e na nuvem são fluidas, instintivas e empoderam. Combinamos o melhor da tecnologia e da 
criatividade para trabalhar como você espera.    

Visite-nos em www.genesys.com/pt ou ligue para +55 11 3197 8004

Genesys e o logotipo da Genesys são marcas registradas da Genesys. Todos os demais nomes de empresas e logotipos podem ser 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respectivas empresas. © 2017 Genesys. Todos os direitos reservados.

Principais capacidades
• PBX IP tradicional: Recursos de telefonia 

tradicional, incluindo marcação direta inbound 
e outbound, extensões, transferências, correio 
de voz, encaminhamento de chamadas, 
gravação de chamadas, chamadas em 
conferência, grupos de chamada, grupos 
de extensões e faxes. O poderoso servidor 
PureCloud Edge oferece a flexibilidade 
necessária para integrar-se com sua 
infraestrutura de telefonia atual, garantindo 
a continuidade e a sobrevivência remota 
dos negócios.

• Sistema URA de voz: O PureCloud Architect 
permite criar funcionalidades URA de voz 
personalizadas utilizando sua interface 
intuitiva drag-and-drop. Configure os menus e 
os fluxos de chamadas que melhor atendam 
às necessidades de sua empresa, sem a 
necessidade de ajuda profissional nem tempo 
de inatividade.

• Softphone: Quebre as regras tradicionais da 
telefonia e reduza o custo de seu PBX com o 
softphone WebRTC. Utilize o seu navegador 
como telefone e esqueça das localizações 
geográficas e restrições de hardware. 

• Ferramentas de colaboração: Localize 
rapidamente as pessoas certas dentro da sua 
organização com um diretório empresarial que 
permite fazer as buscas facilmente. Depois, 
reúna todo o pessoal para compartilhar ideias. 
As ferramentas como o estado do usuário,  
chat grupal persistente, videoconferência, 
compartilhamento de tela e a gestão de 
conteúdos facilitam seu trabalho.

• Início de sessão único: Autenticação 
integrada completa, bem como integração 
com soluções de início de sessão padrão para 
simplificar o acesso.

• Trilha de auditoria: Armazene o conteúdo de 
autorizações no sistema integrado de gestão 
de documentos, com a tranquilidade de saber 
que existe um registro completo das ações 
realizadas e que o seguimento dos arquivos 
está sendo feito.

• Contatos externos: Importe sua lista de 
contatos corporativos no a plataforma 
PureCloud e integre os contatos externos 
através do aplicativo: tanto para iniciar uma 
chamada como para adicionar-se a uma 
chamada em conferência ou transferir uma 
chamada em andamento. A pessoa que você 
está procurando está sempre a um clique. 

PureCloud Voice PoP Instalações do cliente  

Rota de sinalização

Rota de mídia

Internet

Fornecedor PSTN

SIP sobre UDP          RTP sobre 

SIP proxy Edge

Firewall

LAN

• Sincronização de dados: Sincronize os  
dados automaticamente entre seus sistemas  
e os grupos e perfis do diretório do PureCloud.  
Você pode preencher os perfis uma vez ou 
mantê-los sincronizados com seus dados 
quando ocorrem atualizações.

• Mobilidade: Agora você pode ter todo o  
poder do PureCloud em seu bolso. Os 
aplicativos iOS e Android originais oferecem 
acesso a qualquer hora e de qualquer lugar.

VoIP opcional
Esqueça o seu sistema PSTN local e passe  
para um sistema baseado na nuvem adicionando 
o PureCloud Voice, um serviço de telefonia 
baseado na Internet que fornece acesso a 
qualquer serviço do a plataforma PureCloud 
através da rede de telefonia pública. Isso significa 
que poderá administrar todos os serviços 
de comunicações na nuvem com um único 
fornecedor. Transfira os números telefônicos 
existentes ou adicione novos de uma grande 
lista de números fornecidos pelo a plataforma 
PureCloud. O tronco SIP de alta qualidade 
elimina a conexão física com uma empresa de 
telefonia, bem como hardware, fiação e todos os 
problemas associados.
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