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Genesys Interaction Recording
Melhore a resolução no primeiro  
contato e administre a conformidade

Cumprimento dos  
objetivos de negócio 
Para melhorar a experiência de seus clientes,  
o desempenho de seus funcionários e detectar 
conversas que estão fora dos limites de 
cumprimento, toda organização moderna 
de atendimento ao cliente deve contar com 
uma solução de gravação de interações. Com 
Genesys Interaction Recording, as empresas 
de atendimento ao cliente podem monitorar 
a qualidade das interações, identificar as 
necessidades de treinamento e melhorar o 
desempenho e a qualidade dos funcionários  
de forma contínua.

Mais resoluções no  
primeiro contato e garantia  
de conformidade
Conectar os clientes com funcionários 
bem treinados e experientes, que possam 
responder às suas perguntas de forma eficaz 
ou resolver um problema de forma imediata, 
ajuda a aumentar o índice de resolução no 
primeiro contato (FCR) e a proporcionar uma 
melhor experiência a seus clientes. A análise 
das interações gravadas permite identificar e 
corrigir as causas dos possíveis problemas que 
impedem a resolução no primeiro contato. Para 
garantir a conformidade regulatória, é necessário 
gravar todas as interações e cada parte da 
conversação, inclusive aquelas conversações 
nas quais os clientes são transferidos várias 
vezes para agentes situados em outras 
localizações geográficas. Para resolver uma 
reclamação do cliente ou solucionar um 
problema, sua empresa precisa encontrar 
rapidamente a interação gravada correspondente. 
O Genesys Interaction Recording garante que 
poderá gravar 100% das interações, tanto as 
conversações de voz como a atividade na tela, 
e que poderá recuperá-las rapidamente quando 
seja necessário.

Uma única solução para o 
roteamento e a gravação  
das interações
A Genesys oferece uma solução única para 
distribuir e gravar as interações dos clientes. 
Isto significa que é possível definir que tipo 
de interações devem ser gravadas através 
do desenho do roteamento e da análise dos 
metadados das interações. Nunca foi tão 
simples definir quais interações devem ser 
gravadas e como encontrar essas  
gravações posteriormente.

Menor custo total de 
propriedade (TCO) graças  
à integração
Genesys Interaction Recording se integra com 
a Customer Experience Platform da Genesys. 
As organizações de atendimento ao cliente 
são beneficiadas imediatamente, porque a 
configuração e a manutenção são realizadas 
através de uma única plataforma. Medidas 
específicas de controle de acesso garantem  
que as interações gravadas serão vistas  
apenas por funcionários autorizados. 

Os funcionários podem controlar a gravação  
de uma interação utilizando as funções  
pré-configuradas de Genesys Interaction 
Workspace no caso de emergências, por 
exemplo, ou por razões de conformidade. 

Como Genesys Interaction Recording é uma 
aplicação de software, os custos podem ser 
reduzidos, porque não é necessário investir 
em hardware.

Benefícios
• Registre a experiência do cliente de 

ponta a ponta 
• Identifique as deficiências no 

desempenho dos funcionários •
• Reduza o tempo de resolução
• Proporcione uma única solução para o 

roteamento e a gravação das interações 
•  Reduza o custo total de propriedade com 

uma solução baseada em software
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SOBRE A GENESYS

A Genesys®, criadora da Customer Experience Platform número 1 do mundo, empodera as organizações para que 
criem experiências omnichannel e relacionamentos excepcionais com os clientes em todas as suas jornadas. Há 
mais de 25 anos, tudo o que fazemos gira em torno do cliente, e acreditamos que se o engagement é excepcional, 
os resultados do negócio serão excepcionais. Com mais de 4.700 clientes em 120 países, a Genesys orquestra 
mais de 24 bilhões de interações por ano na nuvem e nas instalações da empresa.

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

Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be trademarks  or 
registered trademarks of their respective holders. © 2017 Genesys. All rights reserved.

Principais características
• Gravação de áudio e imagem da tela
• Gravação baseada em políticas
• Gravação de conversações transferidas 

entre múltiplas localizações
• Pesquisa e recuperação
• Monitoramento em tempo real
• Conformidade PCI/DSS Exportação 

de gravações
• Arquivamento Dados anexados
• Início de sessão único
• Controles nos terminais de trabalho
• “Preparado” para Speech Analytics

Especificações técnicas 
• Implementação na nuvem e nas  

instalações da empresa Solução
• Solução 100% baseada em software
• Suporte a protocolo SIP
• Áudio de alta qualidade de dois canais

• Gravação ativa
• Alta disponibilidade
• Suporta múltiplos usuários
• Segurança baseada nas funções  

(autorizações de acesso)
• Criptografia PKCS7

http://www.genesys.com/pt

