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FUNCTIONELE HOOGTEPUNTEN ZIJN OA:
 Supervisor oproepbeheer
 Bellerwachtrijen
 Analyse en rapportage

Een eenvoudige maar geavanceerde reeks functies voor gespreks- 
afhandeling en routering gecombineerd met naadloze integratie met reguliere 
CRM-applicaties. Ontworpen om consistent positieve klantervaringen te  
bieden en om uw klantendienst-, verkoop- en serviceteams te versterken.

Ontworpen voor kleine bedrijven of kleine teams
Een inbound voice contactcenteroplossing voor bedrijven van 
elke omvang, welke gespreksafhandeling en routeringsfuncties 
met naadloze integratie met reguliere CRM-applicaties 
combineert. Vereist geen CAPEX of trainingskosten; lage 
maandelijkse kosten per gebruiker1.

Verbeter klanttevredenheid
Slimme wachtrijtechnologie laat klanten weten hoe lang 
ze moeten wachten op een agent en wat hun positie in de 
rij is. Supervisors gebruiken eenvoudigweg hun desktop-
app om mee te luisteren, te coachen of deel te nemen aan 
lopende gesprekken om agenten te helpen klanten snellere 
oplossingen te bieden.

GROTERE KLANTBETROKKENHEID

UNIVERGE BLUE® 
ENGAGE CORE

Zorg voor superieure klantervaringen en 
hogere prestatieniveaus voor klantendienst-, 
verkoop- en serviceteams

     CORE | ADVANCED | COMPLETE

Verhoog de productiviteit van medewerkers
Geavanceerde oproepanalyses helpen bedrijven 
prestatieafwijkingen te visualiseren en belemmeringen voor 
superieure service binnen het callcenter te elimineren.

Gemakkelijk te gebruiken en snelle implementatie
ENGAGE CORE Contact Center-gebruikers kunnen binnen 
enkele minuten worden geïmplementeerd, niet in dagen, 
weken of maanden. Agenten en supervisors zijn snel aan 
de slag. Bedieningselementen zijn direct geïntegreerd in de 
UNIVERGE BLUE CONNECT Desktop-app.

Integreert met uw bestaande applicaties
UNIVERGE BLUE ENGAGE CORE-functionaliteit kan worden 
geïntegreerd met veel klantbeheer oplossingen en zakelijke 
applicatiesoftware die u en uw klanten dagelijks gebruiken.

1. De toevoeging van UNIVERGE BLUE® ENGAGE CORE vereist een actief 
abonnement op UNIVERGE BLUE® CONNECT voor elke agent en manager.



UNIVERGE BLUE® ENGAGE CORE  
CONTACT CENTER OMVAT

VOOR CONTACT CENTER AGENTS
 Direct ingebouwd in UNIVERGE BLUE® CONNECT, biedt een 
enkel venster alle informatie voor al uw klantinteracties

VOOR BELLERS NAAR HET CONTACT CENTER
 Slimme begroetingen (meldt het aantal bellers in de wachtrij, 
geschatte wachttijd)

 Verbindt bellers automatisch met de volgende beschikbare 
agent wanneer alle agenten bezig zijn met oproepen

 Routeert oproepen naar specifieke afdelingen zoals verkoop, 
klantenservice of technische ondersteuning

VOOR CONTACT CENTER SUPERVISORS
 Verbeterde belmogelijkheden van de supervisor:  
monitoren, influisteren en inbreken

 Realtime dashboards
 Supervisor Rapportages: Real-time rapporten, historische 
rapporten en grafische rapporten

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

 Verdubbelt de opslagcapaciteit voor gespreksopnames die 
wordt geleverd met CONNECT (van 400 MB tot 800 MB)

 Vooraf gebouwde integraties
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