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FUNCTIONELE HOOGTEPUNTEN ZIJN OA:
 Klanttoegesneden integraties 
  Planningsbeheer
  Dynamische meldingen
  Ingebouwde multi-channel (SMS, Chat, Email)

Ten behoeve van geavanceerde klantervaringen levert 
ENGAGE COMPLETE uitzonderlijke prestaties door het 
verbeteren van de interactie met klanten en organisaties 
van elke omvang te helpen zich te onderscheiden van 
de concurrentie.

Communicatie Gemak
Ontmoet klanten waar ze zijn, via de communicatiemodi  
die zij verkiezen. UNIVERGE BLUE® ENGAGE COMPLETE  
omvat spraak-, sms-, chat- en e-mailwachtrijen direct aan  
de poort.

Schaalbaar bereik
Stimuleer meer betrokkenheid met minder inspanning met 
Dynamische Meldingen. Van herinneringen tot promoties, 
verzend automatisch uitgaande meldingen via spraak, sms  
en e-mail en maak het mogelijk en makkelijk voor klanten om 
te reageren.

Betere interacties met personalisatie en inzichten 
Personaliseer en stroomlijn klantinteracties met CRM
integraties. Koppel aan personeelsbeheer of andere gegevens 
systemen voor betere resourceplanning en inzichten.

Grotere zichtbaarheid en betere planning
Breng beschikbare personele middelen in evenwicht met 
het werk dat gedaan moet worden met Schedule Manager. 
Met Evaluator Dashboard beoordeelt u, evalueert u en geeft  
efficiënt feedback over opgenomen interacties met klanten.

VOOR DE ULTIEME KLANTERVARING

UNIVERGE BLUE® 
ENGAGE COMPLETE

Bied de ultieme klantervaring 
met een complete multi-channel 
Contact Center-oplossing

     CORE | ADVANCED | COMPLETE



UNIVERGE BLUE® ENGAGE COMPLETE 
CONTACT CENTER OMVAT

VOOR KLANTEN
 Spraak-, chat-, e-mail- en sms-wachtrijen 
 Integratie met spraakherkenning
 Slimme begroetingen (meldt aantal bellers in de wachtrij, 
geschatte wachttijd)

 Verbindt bellers automatisch met de volgende 
beschikbare agent

 Zet bellers in de wacht als alle agenten in gesprek zijn
 Routeert oproepen, chat, e-mails en sms naar i) specifieke 
afdelingen zoals verkoop of ondersteuning, ii) specifieke 
agents op basis van vaardigheden of geografische voorkeuren

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

 Desktop- en webtoepassing - éénvenster voor  
spraak-, chat, e-mail- en sms-wachtrijen

 Gestructureerde, consistente feedback via Evaluator 
Schermopname

 Outbound Voice-mogelijkheden en uitgaande dialer  
(add-on power dialing)

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

VOOR SUPERVISORS
 Evaluator stelt supervisors in staat om de interacties  
tussen agent en klant te evalueren, te beoordelen en 
feedback te geven

 Desktop- en webapplicatie
 Verbeterde belmogelijkheden van de supervisor:  
monitoren, influisteren en inbreken

 Supervisor Rapportages: Agent/Groep Activiteit  
Reporting; Historische rapportage; Wachtrij en  
Actieve Gespreksrapportage; Rapportplanning 1. Vereist professionele services.

 v.25.11.21

NEC is een gedeponeerd handelsmerk van NEC Corporation. Alle rechten voorbehouden. Andere genoemde producten en merken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Modellen kunnen per land verschillen en 
vanwege voortdurende verbeteringen kan deze specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Neem voor meer informatie contact op met NEC Enterprise Solutions of:EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika)
NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com

© Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden.

VOOR BEHEERDERS
 Dynamische meldingen voor campagnes via spraak,  
e-mail en SMS

 Schedule Manager helpt uw personeelsbestand te 
optimaliseren en personeel af te stemmen op de vraag 

 Toegesneden CRM-integratie1

 Toegesneden WFM-integratie1

 Toegesneden IVR-integraties en zelfbedienings- 
toepassingen (Database gegevens, intelligente routering, 
betalings-IVR’s enz.)1

 Realtime dashboard met oproepstatistieken voor  
weergave op desktop of wallboard

 Intelligente oproeproutering met behulp van aanpasbare 
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


