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A melhor escolha para pequenas 
e médias empresas

Cloud PBX
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CORREIO DE VOZ

DADOS&INSIGHTS

ONENUMBER

ATENDIMENTO

SALA DE CONFERÊNCIA

Voicemail personalizavel, para
melhor experiência do usuário

Avalie o seu atendimento com o
módulo de pesquisa de satisfação

Configuração de toque simultâneo
no ramal e celular

Atendimento automático para melhor
experiência no 1º contato 

Salas de conferência para cada 
corporação com permissões de acesso

Conheça o Smart Talk, solução de telefonia em nuvem da Lettel Cloud 
Enterprise. Isso mesmo, nosso time desenvolveu uma solução 
extremamente eficaz e adequada ao mercado nacional. Agora sua 
empresa também pode vir para a nuvem com muita tecnologia, inovação e 
o melhor: com baixíssimo custo. 

Com o Smart Talk, pequenas e médias empresas podem implantar 
serviços inteligentes de PBX IP Virtual, controlando ramais com Telefones 
IP de qualquer marca e aplicações. Utilize softphones para ramais móveis 
dos seus funcionários, garantindo deste modo a mobilidade e 
atendimento a seus clientes e colegas em trânsito de qualquer lugar no 
qual eles se encontrem. 

Disponível para PCs, Smartphones e Tablets.

Níveis de acesso para Administrador e Funcionários
Transferência de chamadas Cega e Atendida
R estrições configuráveis para diferentes destinos e ramais
Listagem de CDRs por ramal para controle dos funcionários
Atendimento em Filas 
S uporte web para carga de arquivos de audio
P ainel de monitoramento de ramais e ligações
G rupos de Atendimento
S iga-me configurável
M úsica de Espera Configurável
T ransbordo de Atendimentos com Condições
C onfiguração de Horários de Atendimento
E statísticas de Fila
A tendimento Automático
G ravação de chamadas
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Com o OneNumber

O ponto mais interessante dessa funcionalidade é que a chamada toca
simultaneamente em todos os dispositivos. Ou seja, todos os seus
dispositivos registrados e configurados, podem atender a chamada,
independente, de onde o usuário esteja. Dentro ou fora da empresa.

Seu time, não perderá mais aquela venda tão importante, pelo timing
errado. Com a evolução dos negócios nos dias de hoje, cada vez mais 
o mercado vem se comportando de forma mais dinâmica e precisa.
Os novos desafios da comunicação vem junto de novas exigências
por parte dos clientes. Eles também estão mais exigentes, então, 
precisamos nos adaptar e atende-los da melhor forma possível.

Cloud PBX

Com a funcionalidade OneNumber, sua equipe
não vai mais perder nenhuma chamada telefônica,
pois esse recurso amplia estrategicamente o
alcance e possibilita o usuário a receber as 
chamadas nos seguintes dispositivos: 

Telefone de Mesa,
Smartphone,
Tablet,
e PC.
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A utilização das Filas de Atendimento faz com que sua equipe tenha
maior controle e gerenciamento das chamadas. Se a sua equipe de 
atendimento for enxuta, sua empresa economiza ainda mais com essa
tecnologia. Sem a necessidade de ampliar seu quadro de colaboradores
as Filas de Atendimento, acomodam as chamadas entrantes, de acordo
com a necessidade do seu time. 

Agora sua empresa pode ter uma solução de
atendimento aos clientes, realmente profissional.
A qualidade e credibilidade que nosso sistema 
de Filas de Atendimento, agrega ao seu negócio
será notado logo nas primeiras horas de utilização.

Todos os usuários do Smart Talk, tem a possibilidade
de configurar suas Filas de Atendimento, de forma
simples e eficaz.
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Com as Filas de Espera
Cloud PBX

Seus clientes serão recepcionados e direcionados para as Filas de
Atendimento, sempre que suas posições de atendimento estiverem
ocupadas. Nunca mais perca uma chamada, não perca seus clientes.
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Com atendimento automático
Cloud PBX

ATENDIMENTO
INTELIGENTE

Não perca mais tempo, nem sobrecarregue seu modelo de atendimento 
com soluções caseiras e não profissionais. Com as apps do Smart Talk, 
vamos te ajudar a profissionalizar o modelo de atendimento e qualificar
ainda mais seu processo de chamadas entrantes. 

Com o Módulo de Atendimento Automático, aquele 
modelo de atendimento inteligente onde o cliente
escolhe o setor de atendimento digitando, de 01 a
09, podemos qualificar e melhorar o 1º contato.

Os benefícios que essa tecnologia proporciona são muito importantes
principalmente nos primeiros contatos, pois seu processo de venda, 
depende muito da 1ª experiência que o cliente tem com sua empresa.

Com o Smart Talk, sua empresa pode mais. Pode
melhorar o sistema de atendimento ao cliente com
opções digitalizadas. Pode filtrar e categorizar os
setores já no inicio da chamada. Dessa forma seu
time e setores evitam retrabalho. 
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Avalie seu atendimento
Cloud PBX

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

A suíte de aplicações embarcadas no Smart Talk, 
complementam e agregam muito valor no seu negócio.
Atualmente, você sabe como sua empresa é vista
pelos seus clientes? Você tem alguma referência 
de como anda seu atendimento?                . 

Com o Smart Talk, sua empresa terá o Módulo
de Pesquisa de Satisfação embarcado. Essa 
aplicação vai trazer novos dados e insights para
que os gestores do seu negócio tomem decisões
com base na opinião do seu maior foco: o cliente.

Profissionalize seu atendimento ao cliente. Traga mais inovação
para sua empresa e obtenha melhores resultados. Com o 
Módulo de Pesquisa de Satisfação, com a base de novos 
dados e informações que você conseguirá captar, sua empresa
terá o feedback real, dos clientes.                      . 

Nosso modelo de pesquisa, após final do atendimento, não 
traz constrangimento para seu time, por ser uma avaliação
não monitorada e acompanhada pelo atendente. Dessa forma
sua equipe sempre vai dar o seu melhor em cada atendimento
para aumentar seu nível de avaliação interna.          .
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Simples, Eficaz e Econômico.

#Support #TerminalH2P
(Suporte Técnico Premium) (Telefone SIP)

#SmartUsers
(Mínimo de 20 Usuários)

smart-user-pack

smart-user-sgl

Basic Features &
 

Basic Features &
 

20 usuários com
 

01 usuário adicional com
 

Smart Features

Smart Features

smart-help-pack

smart-help-sgl

smart-help-sgl

04 horas de suporte técnico
com auxilio premium

 

01 hora de suporte técnico
com auxilio premium

 

Telefone Alcatel-Lucent Enterprise,
modelo de entrada (H2P)

g

02 portas fast ethernet 10/100
Porta para fone de ouvido 3.5mm

Teclas programáveis
Display com backlight
Setas de navegação

LED indicativo de alertas
 

CONSULTE

R$ 180 ,00 R$ 180 ,00
CONSULTE

CONSULTE

CONSULTE

CONSULTE

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/h2-h2p-deskphone-datasheet-en.pdf
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