
Simplifique a entrega   
de uma experiência do cliente de última geração

PureConnect





Simplifique e garanta a 
qualidade do relacionamento 
com os clientes 
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Satisfaça as crescentes 
expectativas de clientes  
e colaboradores
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Proporcione aos clientes e aos colaboradores as ferramentas que eles 
necessitam e merecem por meio de uma plataforma completa. Em vez 
de gastar tempo e dinheiro atualizando uma infraestrutura obsoleta e 
complexa, escolha uma solução que habilite o engagement dos clientes 
e dos colaboradores e que satisfaça continuamente suas expectativas. 
Conheça as principais características de uma plataforma completa:

• Fortalece a fidelidade dos clientes, porque podem interagir com sua 
empresa da maneira que preferirem

• Dá poder aos agentes para que possam interagir com os clientes da 
forma certa e tenham mais sucesso em suas tarefas

• Simplifica a gestão e a avaliação do desempenho para supervisores  
e gerentes em todos os canais

• Libera a equipe de TI para que possa dedicar-se a outras prioridades 
da empresa.

“Escolhemos o PureConnect porque queríamos ter 
tudo em uma única plataforma... A ideia era não ter 
que administrar múltiplas plataformas de múltiplos 
fornecedores”. 
Transat A.T.
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PureConnect faz parte do portfólio de produtos da  
Genesys Customer Experience Platform, e foi concebido 
para ajudar a sua empresa a proporcionar uma experiência 
do cliente consistente, sem interrupções, personalizada  
e de última geração.

Solução

PureConnect
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Simplifique as operações para que a experiência do cliente seja melhor 

O PureConnect é uma solução de engagement multicanal tudo-em-um que é rápida para implementar, 
simples para administrar, flexível, facilmente personalizável e rentável. Disponível tanto na nuvem 
quanto on-premise, o PureConnect permite substituir diversas soluções individuais por uma única 
plataforma que dá poder aos colaboradores e fortalece a fidelização dos clientes.

Faça mais com menos
Uma plataforma multicanal tudo-em-um permite 
oferecer uma melhor experiência a seus clientes, 
simplificando a administração, aumentando o 
desempenho operacional e reduzindo o custo 
total de propriedade.

Acelere o tempo de implementação
Um único conjunto de aplicações amplas 
e completas permite que sua empresa 
rapidamente implemente e ative novas 
aplicações e serviços quando estiverem 
prontos para isso, pois as novas 
funcionalidades serão criadas diretamente  
nas interfaces existentes.

Maximize a flexibilidade e proteja seus 
investimentos
Uma arquitetura aberta baseada em padrões 
oferece a flexibilidade necessária para 
personalizar as aplicações em função das 
necessidades específicas da sua empresa. Além 
disso, você também protege seus investimentos, 
porque o PureConnect se integra com qualquer 
aplicativo existente.

Reduza os riscos
A plataforma PureConnect, líder do mercado, 
reduz os riscos para sua empresa. Os clientes 
com implementações na nuvem podem 
minimizar os riscos com sua própria instância 
do aplicativo, manter o tráfego e as gravações de 
voz em sua própria rede e controlar o ritmo ou a 
frequência das atualizações.
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O que sua empresa pode realizar com 
PureConnect

Flexibilize a forma de adicionar canais, realizar modificações, 
dimensionar de acordo com a sazonalidade ou virtualizar as 
operações ao acrescentar novos locais on-line.

Imagine que você precisa implementar um novo canal digital. Isso 
exige uma atualização de um dos seus aplicativos. Esta é uma das 
muitas tarefas que o pessoal de TI deve realizar e, para complicar a 
situação ainda mais, está chegando o período de pico de trabalho.

Com a plataforma completa PureConnect, esse risco desaparece. 
Você pode implementar o novo canal sem interromper o ritmo dos 
colaboradores e das operações. Esta é apenas uma das grandes 
vantagens de adotar PureConnect.
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“(PureConnect)  se 
diferenciou imediatamente 
das soluções de outros 
fornecedores por seu sólido 
conjunto de recursos, suas 
capacidades de integração 
e seu valor. Também 
gostamos da possibilidade 
de personalizar e adaptar 
a solução PureConnect ao 
nosso modo de operação 
atual e futuro, e contar com 
o controle interno adequado 
para nossa empresa.”  
EMS
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Substitua uma infraestrutura complexa por  
uma única plataforma

Substitua os ambientes complexos pela arquitetura completa do PureConnect 
para facilitar sua vida, melhorar o desempenho e, o mais importante, 
proporcionar aos clientes uma experiência com baixo nível de esforço, 
independentemente do canal de engagement escolhido. Proporcione suporte 
para até dez mil agentes simultaneamente em um único servidor e com um 
único conjunto de aplicativos integrados. Agora sua empresa pode substituir 
facilmente sua infraestrutura complexa e frágil por uma única plataforma 
simples e poderosa.

Aproveite um conjunto amplo e completo de soluções

Acesse rapidamente as soluções de autoatendimento, canais digitais, inbound e 
outbound, otimização da força de trabalho, análise e integrações. Diferente das 
soluções de outros fornecedores, as nossas foram projetadas especificamente 
para trabalharem em conjunto desde o início. Deste modo, assim que estiver 
preparado, você poderá adicionar novos canais digitais ou ferramentas de 
análise de voz em tempo real e, ao mesmo tempo, ter uma visão completa da 
atividade do cliente em todos os canais utilizando o dashboard em tempo real.

Instale novas versões sem dores de cabeça

Você nunca terá que se preocupar com as atualizações. As novas funcionalidades 
são incorporadas diretamente no desktop omnichannel utilizado pelos agentes e 
supervisores. Não existem as implementações e integrações demoradas nem os 
treinamentos extensos. 
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Adapte-se às mudanças sem a ajuda do pessoal de TI

Você pode realizar as modificações necessárias sem a ajuda da equipe 
de TI, porque a plataforma PureConnect é fácil de configurar. A solução 
pode até criar fluxos de contato e gravações de autoatendimento com 
capacidades de reconhecimento de voz e de retorno de chamadas. 
Assim, você e sua equipe de experiência do cliente podem reagir 
rapidamente às novas necessidades e exigências dos clientes e 
dos negócios.

Com a evolução de sua estratégia de negócios, sua capacidade de satisfazer 
os novos requerimentos também vai evoluir, graças à arquitetura aberta e 
baseada em padrões do PureConnect. Personalize e integre facilmente os 
aplicativos novos e existentes utilizando as integrações empacotadas e um 
conjunto de APIs robustas.

Se precisar de comunicações corporativas, basta ativá-las e já está 
tudo pronto. Não há mais necessidade de implementar nenhum 
sistema PABX/UC.

Garanta a segurança e a conformidade 
normativa na nuvem

Aproveite ao máximo o nível de segurança e controle na nuvem. 
PureConnect cumpre os requerimentos regulamentares, como as 
normas PCI, HIPAA, JITC ou EU-US Privacy Shield. Os aplicativos não são 
compartilhados e as redes podem ser privadas. Além disso, o tráfego de 
voz e as gravações também são mantidos em sua própria rede.

“ Escolhemos 
PureConnect 
porque, diferente 
de outros 
fornecedores que 
nos ofereciam uma 
série de produtos 
proprietários, é 
uma plataforma de 
arquitetura aberta 
que nos permite 
começar a operar 
mais rapidamente”.   

   ESM
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ACD

URAMarcador 
telefônico

WFO

Cliente

Agente Supervisor Administrador

Múltiplos pontos



13

ACD

URA

WFO

Cliente

Agente Supervisor Administrador

Tudo-em-um

Marcador 
telefônico



“A arquitetura tudo-em-um da plataforma 
PureConnect nos permitiu oferecer 
suporte aos usuários de PBX e ACD em 
toda a empresa por meio de uma única 
interface administrativa, o que 
simplificou significativamente a 
administração do sistema e ajudou a 
aumentar a eficiência operacional”. 

B&H
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Está na hora de substituir sua infraestrutura e as soluções individuais 
desatualizadas por uma plataforma simples e tudo-em-um. Deixe que 
seus colaboradores se concentrem em construir relacionamentos 
personalizados com os clientes e facilite o engagement. Coloque os 
novos insights ao alcance dos supervisores e gerentes para que eles 
possam monitorar e otimizar o desempenho operacional em todos os 
canais de forma eficaz. Proporcione o que sua empresa necessita no 
momento preciso. Em resumo: proporcione experiências do cliente 
excepcionais e sem esforço

Ao modernizar sua infraestrutura e seus aplicativos com a solução 
PureConnect, sua empresa obtém muito mais do que tecnologia 
atualizada e operações de TI simplificadas. Você vai trabalhar com o 
líder em experiência do cliente, reconhecido pelos principais analistas 
e consultores do setor, e por milhares de clientes em todo o mundo.

Revitalize seu ambiente e proporcione 
experiências sem esforço 





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, instinti as e empoderam. Combinamos o melhor da 
tecnologia e da criatividade para trabalhar como você espera. 

Para obter mais informações visite: www.genesys.com/pt, 
ou ligue para +55 11 3197 8004
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