
 

A plataforma GoContact disponibiliza 
um módulo de campanhas de IVR que 
potencia a realização de contactos via 
sistema automático de VOZ. 

IVR OutbOund



desta forma, potenciam-se contactos para clientes que podem 
ser provenientes de base de dados previamente carregadas, 
ou provenientes de contactos concretizados em campanhas 
tradicionais de inbound e outbound (com intervenção de 
um agente de contact center), podendo existir filtros sobre 
as campanhas alvo e resultados de negócio previamente 

selecionados.

Assim que a chamada é realizada, o sistema redireciona-a para 
um IVR previamente definido. nestes sistemas automáticos de 
Voz podem ser disponibilizadas as guias vocais pretendidas, 
bem como promover promover a recolha de respostas em 
formato numérico digitadas pelos clientes durante o contacto 
automático. 

Este serviço é tipicamente usado na implementação de 
questionários ou inquéritos de satisfação.

gocontact.pt

•	 Configuração de ddI’s de Saída 

•	 definição do limite de chamadas concorrentes (feitas em simultâneo pela 
plataforma) 

•	 Configuração do IVR para o qual será entregue a chamada depois de 
atendida

•	 Estabelecer o intervalo horário, durante o qual a comunicação será feita 

•	 definição do intervalo de tempo entre a última interação (chamada) e a 
chamada lançada pela campanha IVR 

•	 Estabelecer o limite / antiguidade do contacto / lead que poderá ser 
contactado 

•	 Estabelecer a taxa de comunicação 

•	 Estabelecer as campanhas ou filas de atendimento que vão servir para 
alimentar	a	base	de	comunicação	da	campanha	IVR	•	Definir	quais	as	
tipificações / outcomes de chamada, dentro da campanha ou fila de 
atendimento, e que deverão ser tidos em conta para alimentar a base da 
chamada 

•	 Reciclagem de contactos, de acordo com o outcome da chamada (número 
ocupado,	chamada	não	atendida,	etc.)	•	Criação	de	filtros	para	evitar	
determinados contactos (ex. Lista negra) 

•	 Permite realizar campanhas de Outbound em qualquer um dos canais com 
filtros para assunto e números de contacto

Funcionalidades
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