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FUNCTIONELE HOOGTEPUNTEN ZIJN OA:
 Op vaardigheden en regels gebaseerde routering 
 Geplande en naar wens aangepaste rapporten
 In wachtrij geplaatste terugbelopdrachten en  
voicemails

Verbeter uw interacties, inzichten en klantbetrokkenheid. Het UNIVERGE 
BLUE® ENGAGE ADVANCED-pakket biedt zelfbedieningsmogelijkheden, 
op vaardigheden gebaseerde gespreksroutering en historische rapportage. 
U krijgt ook de mogelijkheid om volledige omnichannel-mogelijkheden 
toe te voegen, zodat de interactie veel verder gaat dan alleen spraak.

Snellere Interactie met klanten
Functies zoals op vaardigheden gebaseerde en op regels 
gebaseerde routering helpen klanten het juiste antwoord te 
geven, van de juiste persoon, op het juiste moment.  
Uw klanten – en uw KPI's – zullen u dankbaar zijn.

Meer inzicht voor betere servicekwaliteit
Realtime rapporten zijn geweldig om in te spelen op het 
moment zelf. Soms wilt u echter trends en patronen over de 
loop van de tijd zien. ENGAGE ADVANCED helpt u daarmee, 
met meer rapportagetools, rapportplanning en historische 
rapportage.

Op intelligente wijze vragen routeren
Met het ENGAGE ADVANCED-pakket kunt u gespreksstromen 
met behulp van het Interactive Voice Response (IVR)-systeem 
aanpassen om vragen te stroomlijnen en snellere service  
te leveren.

Meer communicatiegemak (add-on)
Niet alle klanten nemen de telefoon op. Met onze add-
ons voor e-mail-, chat- en sms-kanalen kunt u het gesprek 
verdiepen. Voeg alleen de kanalen toe die u nu nodig heeft  
en voeg er later meer toe.

LEVER SUPERIEURE RESULTATEN

UNIVERGE BLUE® 
ENGAGE ADVANCED

Optimaliseer de klantervaring met 
verbeterde interacties, diepere inzichten 
en efficiëntere oplossingen
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UNIVERGE BLUE® ENGAGE ADVANCED 
CONTACT CENTER OMVAT

VOOR KLANTEN
 Slimme begroetingen (meldt het aantal bellers in de wachtrij, 
geschatte wachttijd)

 Verbindt bellers automatisch met de volgende beschikbare 
agent. Zet de beller in de wacht als alle agenten bezig zijn 
met oproepen

 Routeert oproepen naar i) specifieke afdelingen zoals 
verkoop, klantenservice of technische ondersteuning, of ii) 
agenten op basis van specifieke vaardigheden of geografi

 Aanpasbare IVR’s brengen de gespreksstroom in kaart om 
efficiënte routering en oplossingen te bieden

VOOR EERSTELIJNS MEDEWERERS
 Toegang tot geïntegreerde medewerkerssamenwerking  
en geavanceerde gespreksafhandeling binnen  
UNIVERGE BLUE CONNECT

 Desktop- en webtoepassing - één venster voor alle 
communicatievormen

 Uitgaande power dialing-functie stimuleert proactieve 
outreach

 Vanuit wachtrij terugbelverzoeken en voicemails  
beantwoor- den zorgt voor gestructureerde, efficiënte 
follow-up 

 Aangepaste agentstatus

VOOR SUPERVISORS
 Desktop & Web Applicatie
 Verbeterde beheermogelijkheden van de supervisor: 
monitoren, influisteren en inbreken

 Supervisor Rapportage
 • Rapportage van agent-/groepsactiviteiten
 • Historische rapportage
 • Oproepwachtrij en actieve oproeprapporten
 • Rapportplanning

VOOR BEHEERDERS
 Realtime dashboard met oproepstatistieken voor weergave 
op desktop of wallboard

 Integraties met CRM's
 Intelligente oproeproutering met behulp van Interactive 
Voice Response (IVR) brengt klanten naar de juiste agent of 
informatie met behulp van hun stem

 Interactive Voice Response (IVR) leidt uw klanten met hun 
stem naar de juiste agent of informatie 

 Routeert oproepen volgens de specificaties van de 
beheerder: Laatste Agent, Agent van Voorkeur, etc.

 Uitgaande kiezer met spraak- en gemengde kanaal- 
wachtrijen (add-on)

 Real-time aanpasbare drempelwaarschuwingen
  Bulletins voor noodwachtrijen
 Enquêtes na het gesprek 
 Tekst naar spraak 
 Belscripts
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