
Uma solução inteligente, 
rentável e muito simples. 



Conheça o sistema 

O Sistema MultiCanal da BS Tecnologia é uma 
plataforma de gestão de atendimento ao 
consumidor através dos aplicativos de mensagens 
por celular existentes no mercado. 
 
Devido ao rápido crescimento na utilização de 
aplicativos  de mensagens instantâneas para 
celulares, smartphones e tablets que oferecem 
conversa simultânea entre os usuários através de 
conexão de internet, as empresas necessitam 
cada vez mais de viabilizarem o atendimento aos 
s e u s c l i e n t e s c o m m e s m a r a p i d e z e 
disponibilidade. 
 
Para isso nasceu o Sistema Multicanal da BS 
Tecnologia, que possibilita o atendimento 
simultâneo de vários usuários na mesma 
plataforma, os direciona para diferentes filas de 
atendimento, agiliza e reduz os custos. 
 
 
 

Painel do Supervisor 
 
 
 

Painel do Atendente 
 
 
 



Benefícios 

Para a Empresa 
•Redução de Recursos Humanos; 
•Redução de Telefonia e Infraestrutura; 
•Redução de Reclamações em Redes Sociais. 
 
Para o cliente 
•Canal inovador e mais conveniente aos clientes; 
•Agilidade no atendimento; 
•Garantia de atendimento. 
 
Para o CallCenter 
•Múltiplos canais de Atendimento; 
•Múltiplos atendimentos; 
•Monitoramento e relatórios dos atendimentos. 
 
Outros Benefícios 
•Respostas automáticas e Menu de Serviços; 
•Geração de Protocolos; 
•Interação por vídeos, fotos, links e geolocalização. 
 



Funcionalidades 

PAINEL ADMINISTRADOR 
- Monitoramento de agentes; 
- Estatísticas de atendimento; 
- Relatório de produtividade; 
- Gestão de contatos; 
- Relatórios de atendimento; 
- Mensagens automáticas; 
- Gestão de filas de serviços 
e muito mais... 
 
PAINEL ATENDENTE 
- Protocolos de atendimento; 
- Classificação de atendimento, 
- Transferência de atendimento para 
outras filas; 
- Envio de textos, imagens, videos, 
áudio, geolocalização e emoticons; 
- Histórico de atendimento; 
- Visualização de foto, nome e tefone 
do cliente. 
 
 
 
 
 

Plataforma totalmente 
integrada com os principais 
messengers do mercado:  
Whatsapp 
Facebook 
Twitter Direct 
ICQ 
E-mail 
Mercado Livre 
Chat  
Telegram e Viber 

 



Dashboard 



Detalhamento atendimento 



Listagem de Cliente 



Listagem de Atendimento 



Relatório de Opções 



Relatório de Pesquisa 



Dados estatísticos 



Tela de monitoramento 
de agentes 
 



Relatório de 
Atendimento Estatístico 
 



Relatório de 
pausas x agentes 
 



Relatório produtividade 
x agente 
 



Relatório de 
login x agente 
 



Relatório por 
tempo de interação 
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