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Portugal Telecom

Associação de Cuidados de Saúde

Um êxito comprovado

A Empresa

A PT-ACS é uma associação sem fins lucrativos, constituída a 29 de Setembro de 1995. Tem

por objetivo a promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação, direta

ou indireta, de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. Parte das suas

funções inclui a gestão de Planos de Saúde e a prestação de serviços de Segurança, Higiene

e Saúde no Trabalho.

Enquanto Associação de cuidados de saúde, a PT-ACS necessita de estar apta a dar uma

resposta a quem a contacta, de forma rápida e esclarecedora, e por isso sentiu a

necessidade de investir numa solução de Contact Center.

Antes de adquirir a solução da Voxtron, a entidade registava um elevado número de

chamadas perdidas. Os clientes que a contactavam, através dos diversos tipos de canais

disponíveis, viam as suas chamadas não serem atendidas e o tempo de espera ser muito

longo, durante situações de emergência. Por este motivo, a PT-ACS decidiu procurar uma

solução que a ajudasse a melhorar a prestação dos seus serviços. Encontrou-a na Voxtron,

com uma solução de comunicação que integra, num só serviço e de forma transparente, os

processos de tratamento de diversos canais digitais (Telefone, Fax e Email) – O Voxtron

Communication Center.

O Desafio
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O processo de implementação da solução de Atendimento da Voxtron, baseada na

plataforma Voxtron Communication Center, decorreu na PT ACS entre Novembro de 2008 e

Fevereiro de 2009, através do parceiro PT – SI (Portugal Telecom – Sistemas de Informação).

“Escolhemos o Voxtron Communication Center porque possui uma cobertura

completa de requisitos, uma elevada flexibilidade e expansibilidade na sua

configuração e integração, para além de um elevado nível de adaptação por parte de

quem o utiliza. O facto de ser uma das plataformas com o TCO - Total Cost of

Ownership - mais reduzido no mercado foi outro dos fatores de decisão”, explica

Anabela Martins, sponsor do projeto na PT ACS.

O Voxtron Communication Center permite a integração de vários números de telefone no

sistema, direcionando cada um para o departamento específico; faz um pré-atendimento,

de forma a identificar o assunto a tratar, e, posteriormente, distribui as chamadas para os

interlocutores mais adequados. Fornece também informação automática sobre horários e

meios alternativos de contacto, quando as chamadas são efetuadas fora do horário de

atendimento.

A implementação do serviço de Contact Center permitiu que existisse uma maior

monitorização do trabalho, através de uma divisão em quatro fases e sem perda de

informação relativa a cada chamada.

Quando uma chamada ou fax são recebidos, são encaminhados para um sistema de IVR

(Interactive Voice Response), onde, posteriormente, um líder de equipa os encaminha para o

agente da respetiva área. No caso de o contacto ser feito via email, este é encaminhado

para um sistema onde um administrador toma conhecimento e o passa a um agente da

área correspondente. Este processo possibilita um melhor aconselhamento e controlo das

chamadas e atividades de cada agente. Em caso de necessidade, transferir a chamada (por

exemplo, para a receção da clínica) e, antes de realizar a transferência, escrever a

informação solicitada pelo cliente são duas opções possíveis com o Voxtron

Communication Center.

A solução
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Por fim, a solução adotada com a Voxtron faculta também ao operador saber quantas e

quais as chamadas em espera dado que recebe uma mensagem, que é gerada pelo próprio

sistema, a informá-lo que atingiu o patamar programado.

Os resultados

Com a implementação do Voxtron Communication Center, a PT-ACS conseguiu otimizar o

processo de atendimento e resolução dos pedidos dos seus clientes. Graças à sua

simplicidade de manutenção e utilização, a solução da Voxtron potencializou melhorias na

produtividade da PT ACS – rápida adaptação a alterações da estrutura organizacional ao

nível funcional, automatização de tarefas e possibilidade de evolução, por via de integração

com sistemas existentes, como o email, o fax e o telefone.

Com o Voxtron Communication Center, tornou-se possível com apenas 25 agentes

Inbound, cinco Outbound e dez canais, gerir cerca de 1.500 chamadas por dia, atingindo

assim 90% de taxa concordância entre as chamadas e os agentes.

“É importante realçar que a unificação de processos permitiu simplificar o

relacionamento com os clientes, o que melhorou bastante a qualidade dos nossos

níveis de serviço no atendimento”, reforça Anabela Martins.
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