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APRESENTAÇÃO 
DITEL
 

Trazemos soluções na área de telefonia desde 2001 e por nos 
dedicarmos ao atendimento personalizado dos nossos clientes, que 
transformamos o nosso conhecimento tecnológico em produtos que 
atendem perfeitamente as necessidades de cada Empresa.
 
Cada detalhe para nós é importante. Fornecemos às PME uma 
solução de comunicação confiável, um sistema telefônico estável e 
eficiente que mantém os negócios em movimento. Um sistema 
poderoso e completo que maximiza o retorno do investimento.
 
As soluções Ditel já foram implantadas em mais de 10 mil empresas 
e nosso maior orgulho é saber que os clientes estão muito 
satisfeitos.
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A MARCA DITEL
SUA EVOLUÇÃO

A marca Ditel foi criada em 2006 quando passou a desenvolver 
soluções de telefonia IP para as Operadoras VoIP atenderem seus 
clientes. Devido a demanda e aceitação do mercado, outras 
funcionalidades foram sendo desenvolvidas, o que tornaram nossos 
produtos robustos, seguros, funcional e com enormes benefícios 
financeiros.
 
A globalização tornou o mundo mais acessível e para atendermos ao 
mercado Americano e Latino Americano, em 2018 fundamos a Ditel 
Corp no Estado da Flórida, USA.
 
Junto a nova empresa, foi desenvolvido a nova logomarca Ditel.
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SERVIDOR PEQUENO 
E  PODEROSO PARA 
COMUNICAÇÕES 
EMPRESARIAIS
 
 
 
 
 

O DitelVoice é um Sistema de 
Call center de última geração 
para controle e gestão de todas 
as chamadas telefônicas.
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SISTEMA DE CALL CENTER



URA
Atendimento Automático das 
Chamadas, identificação imediata do 
cliente que está na linha, atendimento 
por URA (Unidade de Resposta 
Audível) programável ou não.

URA REVERSA
A URA Reversa é um discador 
automático que dispara uma ou 
diversas ligações telefônicas que 
quando atendidas, reproduz uma 
mensagem pré-gravada.

GRAVAÇÃO DAS 
CHAMADAS
 

 

RELATÓRIOS 
ESTATÍSTICOS
Relatórios diversos e detalhados com  
informações relacionadas ao 
atendimento telefônico, permitindo 
implantação de processos de 
atendimento personalizado para cada 
cliente.

AGENDAMONITORAMENTO 
ONLINE
 

INTEGRAÇÃO COM CRM
 

FUNCIONALIDADES  
SOFTWARE
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Relatórios de utilização: 
se o ramal está ativo, off, 
em uso ou em pausa;
Detalhe da chamada: 
número de origem, destino, 
data, hora, início e fim da 
ligação.
Chamadas por agente: 
detalhamento de ligações 
por Agente.

Relatórios Estatísticos

Chamadas em Espera: 
informações do tempo de 
espera das chamadas;
Tempo de Agentes Ativos: 
informações de login e 
logout;
Chamadas recebidas e 
bem-sucedidas;
Total monitoramento dos 
Agentes.

Monitorando as chamadas 
recebidas;
 Informação do agente: 
Tempo de conexão por 
agente - dia, semana e mês 
ano;
Relatório de troncos usados 
por hora no dia - ligações 
simultâneas.
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Monitoramento on-line dos 
Agentes;
Monitora as chamadas 
recebidas;
Campanhas monitoradas
Número do agente;
Tipo de chamada;
Chamadas atendidas;
Duração e média;
Chamada mais longa;
Data final inicial. Login total
Chamadas de entrada e saída

Monitoramento On-line

Duração das chamadas e 
serviço;
Status do Call Center;
Interface exclusiva do 
Agente totalmente 
automatizada;
Marcador Preditivo, permite 
que o Agente visualize o 
número que será discado, 
dando o okay para que o 
sistema efetue a ligação;
 IVR- Resposta de voz 
automática

Distribuição Automática de 
chamadas, relatórios e 
estatísticas;
Gravação de Chamadas por 
interface;
Associar “scripts” de texto a 
campanhas;
Idioma em português;
Suporte para listas de não 
completadas;
Integração com sistemas 
existentes;



URA REVERSA
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Centrais de cobranças
Ofertas para negociações de dividas;
Avisos de duplicatas ou carnês vencidos;
 
Empresas de assistência técnica especializada
Confirmação de agendas de atendimento;
Confirmação de consultas ou a realização de exames
 
Empresas de Seguro e Monitoramento
Confirmação de atendimento;
Qualificação do atendimento realizado
 
Empresas dos mais diferentes ramos do mercado
Ofertas e promoções
Felicitações personalizáveis para cada cliente em datas 
especiais.

PA
RA

 Q
UE

M
 S

ER
VE  

          As centrais de televendas, tais      
como Representantes da Claro, 
Vivo, Sky e demais serviços de 
assinatura já utilizam a Ura Reversa 
como uma poderosa ferramenta de 
vendas.
 
O Menu de opções da Ura 
Reversa é aliada à frases bem 
elaboradas que podem convencer o 
contato do mailing a contratar o 
serviço ou produto oferecido.



 

URA REVERSA
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VA
N
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S

Aumento da produtividade do call center

Otimização do trabalho dos operadores

Aumento do nível de CPC (Contato com a Pessoa Certa)

Mais qualidade e assertividade no atendimento

Redução de custos na operação

Maior satisfação dos clientes
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O SISTEMA 
TAMBÉM 
PERMITE

 Gerenciamento automático da lista de contatos

Auto reagendamento para números ocupados

Auto reagendamento para chamadas não atendidas

Auto reconhecimento do atendimento humano ou máquina

Controle de discagem por horário

Controle de discagem por black list

Controle de repetição

Reconhecimento de dígitos por DTMF
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Integração com demais sistemas:

Integração ao CRM (Web Services)
 
 Integração com bancos de dados: 
Oracle: MSSQL, MySQL, Postgresql



OPÇÕES

 

DITELVOICE SERVER 
R 2U´S
 

 

DITELVOICE SERVER G
 

HARDWARE

A Instalação do Software de Call Center DitelVoice é local, junto a um servidor.

VM
VIRTUAL MACHINE
Perfeitamente possível 
realizar a instalação em 
uma VM (Virtual Machine). 
Esta disponibilizada pelo 
cliente na rede local.



NOS ACOMPANHE E  SAIBA 
MUITO MAIS

VIDEOS - TUTORIAIS - INFORMATIVOS

Inscreva-se no Youtube 
Canal Ditel

Dê um like no Facebook
@ditelbr

Informações completas 
no site Ditel.com.br

+55 51 3072 3188 +55 51 98203 4053 comercial@ditel.com.br




