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DESCUBRA O NOVO
VOX RECORD
Con ra os principais benefícios de nossa solução de gravação:
Ÿ

Proporciona para pequenas, médias e grandes empresas,
gravação de audio e tela (até 300 ligações simultâneas)

Ÿ

Todos os recursos necessários como gravação de ligações,
pesquisa, reprodução e con guração. Os arquivos de chamadas
podem ser acessados através de uma interface online amigável.

Ÿ

Integração homologada via DR-Link.

Ÿ

Dashboard inovador e intuitivo.

Ÿ

Escalável com design modular para satisfazer as necessidades
especí cas de cada cliente e orçamento.

Ÿ

Custo extremamente competitivo.

Ÿ

Vários módulos funcionais, tais como captura de tela,
monitoramento silencioso e um treinamento de instalação para
os agentes, agregam ainda mais valor à oferta.

100% compatível com as soluções Alcatel-Lucent Enterprise

MONITORAMENTO
SILENCIOSO

SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO
Solução corporativa para
gravação em tempo real da
chamada. Integrado via
DR-Link com o OmniPCX
Enterprise.
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Quando precisar...
Fornecer em tempo real
monitoramento silencioso de
chamadas, para supervisores
e gestores.
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CAPTURA DE TELA
Oferecemos a Captura de Tela
de atividades para o
software de gravação
completando o histórico
de interação audiovisual.

VOX RECORD
O NOVO GRAVADOR PARA SUA EMPRESA

TREINAMENTO
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Promove a qualidade da
relação com o seu clientes.
Provendo ferramenta hábil
para treinamentos futuros.

Record

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
DASHBOARD

CAPTURA DE TELA

MONITORAMENTO
SILENCIOSO

TREINAMENTO

Ÿ

Dashboard totalmente desenvolvido e pensado na experiência dos usuários, com
características intuitivas e inovadoras.

Ÿ

Captura para a reprodução de todas as entradas de dados e interações da area
de trabalho, relacionadas as chamadas e contatos, para acompanhar qualquer
conversa.
Sincronismo entre vídeo e chamadas.
Completa captura de atividade, na área de trabalho do usuário.
Compatível com o Windows 10.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Monitoramento remoto e discreto para escutar conversas em tempo real, para
avaliações e intervenção de supervisores e gestores.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Avaliação de gravações: agentes e usuários.
Interface web amigável.
Modelos de avaliação customizáveis para processamento de chamadas.
Conjunto de relatórios para fornecer uma visão sobre o desempenho de um
indivíduo ou equipe.
Criação fácil e rápida de sessões de treinamento a qualquer momento.

Ÿ

AS MELHORES FEATURES PARA AS SOLUÇÕES ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Ÿ

Fácil integração em sistemas OmniPCX Enterprise ,novos e a
partir do release 9.

Ÿ

Alto nível de segurança na proteção das informações para
administração e controle.

Ÿ

Serviço de qualidade con ável através da interação das
gravações entre cliente e empregado.

Ÿ

Minimiza os riscos de processos jurídicos, com o apoio das
gravações e registros junto aos clientes.

Ÿ

Reforça da

Ÿ

Melhora o desempenho do empregado graças aos recursos de
relatórios, monitoramento e coaching.

delidade dos clientes.
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+

Enterprise

A MELHOR EXPERIÊNCIA PARA OS
USUÁRIOS E MAIOR SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

=

CONTROLE DAS
INFORMAÇÕES
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BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
Ÿ

+ SOBRE A
SOLUÇÃO DE
GRAVAÇÃO

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gravação de chamadas em SIP, VoIP, Tdm e em ambientes mistos, com DR-Link
e IP DR-Link.
Arquitetura web para facilitar que os arquivos sejam encontrados.
Possibilidade de virtualização com VM Ware.
Alta disponibilidade com redundância espacial.
Importantes características de gravação: Total controle do tráfego de
chamadas, sob demanda, com efeitos retroativos, aleatório, convites
especí cos, gravação de chamadas, enquanto em espera.
Interface de gravação sob demanda no telefone ou no desktop.
Suporte a múltiplos formatos de audio (MP3, GSM6.10, WAV).
Relatório e estatísticas com múltiplos formato de exportação.
Marcação de chamadas com notas e comentários.
E-mails com as chamadas anexadas, em arquivo (MP3, GSM6.10, WAV).
Idioma modi cável, em menu dropdown.
Integração total com as soluções Alcatel-Lucent Enterprisel.
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+ SOBRE O
DASHBOARD
(SCREENSHOTS)
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FALE CONOSCO
Entre em contato com nossa
força de vendas, ou fale diretamente
com nosso diretor comercial.

Rafael PAIZ
Diretor Comercial
Tel: +55 51 2123.2366
Mobile: +55 51 9323.5553
Skype: rafael-paiz
rpaiz@lettel.com.br
www.lettel.com.br

