
Uma solução inteligente,
rentável e muito simples.



Qual é o problema?

Robô 2

Atendente 1

Atendente 2

Atendente 3

Robô 3

Robô 4

Atendente 4

Robô 5

Robô 1

Atendente 5

Neste formato convencional impossibilita uma gestão eficiente e unificada de atendimento aos clientes.

Impossibilita:
Gestão;

Eficiência;
Relatórios;

Monitoramento;
Automatização;

Autoatendimento.



Conheça o sistema

SAC BS 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
seus clientes com mesma rapidez e
disponibilidade.

Para isso nasceu o SAC BS , que possibilita o
atendimento simultâneo de vários usuários na
mesma plataforma, os direciona para diferentes
filas de atendimento, agiliza e reduz os custos.

Conheça agora tudo o que o SAC BS poderá fazer
para garantir atendimento rápido, fácil, barato e
seguro para seus clientes.

Painel do Supervisor

Painel do Atendente



Vantagens

Neste formato você ganha eficiência, redução de recursos, relatórios e monitoramento dos atendimentos.

Funcionalidades:
•Protocolos dos atendimento;
•Classificação do assunto;
•Mensagens automáticas;
•MDA – Menu de opções;
•Pesquisas;
•Envio de textos;
•Envio de imagens, áudios e 
vídeos;
•Gestão dos contatos;
•Históricos dos atendimentos;
•Relatórios diversos.
•Unificação de Clientes.

Funcionalidades call center:
•Gestão de filas de serviços;
•Estatísticas de atendimentos;
•Monitoramento do agente;
•Horário de Atendimentos;
•Transferência de atendimentos;
•Relatórios de pausas e 
produtividade.



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.



Experiência Omnichannel

SAC BS possibilita que sua empresa adote uma
experiência de atendimento omnichannel para
seus clientes, ou seja, de qualquer canal que seus
clientes fizerem contato eles poderão consumir
serviços, compras e/ou informações de SAC e
tudo isto fica armazenado no histórico do seu
cliente.
Seus atendentes terão uma visão completa do
histórico do cliente, bem como canais mais
utilizados, desta forma, de qualquer canal, o
cliente resolve o mesmo problema.

Histórico de Atendimentos



Home

Dados relativos aos atendimentos do dia corrente.

Multicanal e Multicontas

Conta
Principal

Conta
Extra



Monitoramento Palavras

Palavra do Cliente Palavras do Atendentes



Flow
Fluxos de atendimento

Fluxo de Atendimento

Ferramentas para edição de fluxos – Crie facilmente seus fluxos de atendimento multicanal 



Flow
Fluxos de atendimento

Relatório de Analítico FlowRelatório de Estatístico Flow



Pesquisas Dinâmicas

Criação de Pesquisas

Relatórios

Pesquisa Chat

Smartphone

Pesquisa WhatsApp



Integrações e exportação

Configuração de exportações e integrações



Estatísticas



Relatórios

Relatórios Analíticos Relatórios Estatísticos



Pausas X Agentes Produtividade x Agentes

Relatórios

Login x Agentes Tempo de interação



Robô – Atendimento automático

• O Robô tem a funcionalidade de retenção de atendimentos, possibilitando que os clientes resolvam 
alguns tipos de chamados automaticamente.



Link Multicanal

Link Multicanalidade: 
http://sac.bstecnologia.com.br/multicanalidade/MQ==

• Toda plataforma SAC BS disponibiliza um link de Multicanalidade.
• Possibilita que as empresas direcionem seus clientes para todos os canais de comunicação que 

atendem, de uma forma prática e simples. Muito utilizando por empresas de cobrança.

http://sac.bstecnologia.com.br/multicanalidade/MQ==

