
O�mize seu 
atendimento
ao cliente 
reduza custos

Bene�cios 
para sua empresa!

A melhor ferramenta 
de  gestão e automação de 

SAC do mercado

Solicite uma
demonstração!

Hospedado em "nuvem" e disponível em uma 
plataforma 100% Web;

Pode ser acessado através de dispositivos móveis, 
permitindo que os atendentes respondam 
rapidamente às solicitações e chamados dos clientes, 
de qualquer lugar;

Possibilidade de cadastro de usuários com diferentes 
níveis de acesso (administradores, coordenadores, 
atendentes);

Envio de notificações por e-mail para controle e 
acesso aos chamados;

Calendário inteligente para cálculo de tempo de 
atendimento dos chamados (SLA);

Criação e configuração de diversas áreas de 
atendimento, determinando em cada uma seus 
usuários, atendentes, catálogo de serviços e regras de 
escalonamento. 

O AlvoDesk permite o monitoramento e resolução de chamados, com 

controle do tempo de atendimento e acompanhamento das pendências, 

atividades, tarefas, decisões, prazos e resultados. Com um alto desempenho 

e uma infraestrutura preparada para atender a uma demanda crescente de 

uso, esse sistema proporciona mais tranquilidade e segurança à sua empresa, 

bem como a redução de custos. 

Investir em uma ferramenta de Service Desk é essencial para otimizar o 

trabalho de uma central de relacionamento. Por isso, o AlvoDesk, baseado 

nas práticas do ITIL, apresenta um conjunto de soluções que garantem a 

qualidade e eficiência do atendimento ao cliente. Confira!

Ligue:  0800 770 58 35
Acesse: www.rioso�.com.br



Tickets
As telas de solicitação de serviços possuem interface gráfica amigável, com formulários de fácil preenchimento pelo usuário e que fornecem 
informações importantes para o agente realizar um atendimento rápido, eficiente e de qualidade.  

O AlvoDesk efetua de forma automática o encaminhamento da solicitação para um grupo solucionador, assim como a definição do tempo para 
atendimento e prioridade da solicitação, de acordo com a natureza do serviço. Quando os pedidos tramitam em mais de um grupo, há uma contagem 
de tempo independente para cada grupo solucionador, além da contagem global. 

Também é possível configurar diferentes tempos de atendimento de chamados através de SLAs (Acordo e Níveis de Serviço) personalizados, com 
disparo automático de mensagens de alerta, via e-mail e/ou SMS*, para agentes, supervisores e gerentes, informando sobre o vencimento dos prazos 
de atendimento definidos no SLA. O sistema permite ainda a parametrização dos horários de funcionamento do serviço (feriados, pausas para almoço, 
etc.), o que serve de base para a contagem de SLAs de maneira precisa. 

A tela de monitoramento de chamados em tempo real apresenta filtros por atendente, cliente, status do chamado e fila/departamento de 
atendimento, possibilitando a rápida tomada de decisões.

Ao final do atendimento é possível avaliar a satisfação do cliente com a aplicação de formulários específicos que oferecem notas ao atendimento para 
a criação de métricas de performance. 

*opcional – custos adicionais

Chat e Mensagens
Garanta a satisfação de seus clientes com o módulo de chat corporativo para atendimento rápido em casos de maior urgência, com possibilidade de 
direcionamento dos atendimentos em andamento para outros operadores.

O Alvo Desk apresenta a classificação das mensagens por status parametrizáveis, além de possibilitar a restrição da visualização das mensagens de 
acordo com perfis de acesso e permissões. 

Visando a gestão da qualidade, o sistema armazena as conversas de todos os atendimentos realizados para consultas futuras, além de solicitar 
avaliação ao final dos atendimentos.

FAQ
Através de uma base de conhecimento inteligente, contendo documentos, manuais e respostas às dúvidas mais frequentes, o cliente pode solucionar 
seus problemas sem precisar entrar em contato com a Central de Serviços, o que facilita o atendimento, reduz o número de chamados e aumenta a 
produtividade.

Os FAQs podem ser localizados facilmente através de filtros e da organização dos artigos em categorias. Os últimos artigos adicionados e os mais 
buscados são apresentados no painel e podem ser rapidamente acessados.

A utilização da base de conhecimento pelos clientes é registrada pelo sistema, auxiliando os agentes durante o atendimento dos chamados e no 
desenvolvimento de novos artigos. 

Relatórios e Dashboards 
A partir da integração com o sistema Intuitive BI é possível extrair dados dos processos de atendimento para a criação de relatórios, que possibilitam 
ao gestor o acompanhamento do desempenho de sua equipe e a análise da experiência de seus clientes. 

Outra ferramenta para monitoramento dos atendimentos são os gráficos dinâmicos, através dos quais o gestor poderá realizar consultas e observar 
informações como o tempo de atendimento das solicitações e o índice de satisfação dos clientes.  

As informações apresentadas nos gráficos poderão ser exportadas em PDF ou disponibilizadas na web a partir de link criado pelo usuário com acesso 
restrito por senha.

Formulários Inteligentes
Com o intuito de facilitar a customização da tela de solicitações, o sistema disponibiliza a criação de formulários inteligentes para a abertura dos 
chamados de atendimento. Esses formulários são personalizáveis e podem apresentar dados de uma tabela nativa do sistema ou de uma lista onde os 
valores são cadastrados pelo próprio cliente.

O comportamento do formulário pode ser definido de acordo com diferentes cenários de abertura de chamados, que são alterados a partir das opções 
selecionadas pelo cliente durante preenchimento do mesmo.

Com a definição de Eventos, é possível, entre outras possibilidades, controlar para qual fila o ticket será direcionado, definir qual será o SLA, 
adicionar/remover a obrigatoriedade dos campos ou até mesmo direcionar o cliente de um formulário para outro. 

Os formulários podem, ainda, ser importados e integrados ao portal do cliente, ou até mesmo ao seu ERP, com envio de e-mail automático quando um 
chamado for aberto e possibilidade de personalização da tela do formulário de entrada de chamados com esquemas de eventos específicos.
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