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Fortics PBX



Visão Geral

• Use seu ramal em qualquer lugar do mundo 

• O custo da ligação não pode separar sua empresa do mercado

• Ligações para celulares usando chips da mesma operadora

• Ligações sem custo para o cliente não precisam pesar na sua conta

• Fale de graça entre unidades operacionais da sua empresa

REDUÇÃO DE CUSTO

CONTACT CENTER

Crie campanhas e aumente a produtividade •

Administre com eficiência grandes volumes de chamadas•

Valorize a opinião do seu cliente•

Qualidade e treinamento no atendimento com gravação e escuta•

GESTÃO URA inteligente por fluxograma para automação de atendimento •

Relatórios, gráficos e estatísticas em um clique•

Reuniões por telefone com diversas pessoas•



Visão Geral

• De mãos dadas com o seu ERP, CRM ou outros sistemas

• 0800 pelo website da sua empresa
INTEGRAÇÕES

IMPLANTAÇÃO Central telefônica em • appliance, máquina virtual ou nuvem



Conheça também o Fortics Analyzer



GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS

Reduzir• á drasticamente os custos com ligações 

Ligar• á para celulares usando chips da mesma operadora 

Transformar• á o celular do seu colaborador em um ramal 

Diminuir• á́ custos com 0800 

Ter• á́ pleno conhecimento dos gastos, mesmo antes da 

conta chegar 

Falar• á à vontade entre unidades operacionais da empresa

Contar• á com relatórios  gerenciais, gráficos e estatísticas

Administrar• á com eficiência grandes 

volumes de chamadas

Realizar• á pesquisas 

de satisfação

Gravar• á ligações

Far• á reuniões por 

telefone (teleconferência) 



#JuntosSomosFortics
www.fortics.com.brSeu canal de atendimento por WhatsApp



Muito SIMPLES!

Compartilhe acesso ao WhatsApp para os agentes da sua empresa

Divulgue apenas

1 NÚMERO



#JuntosSomosFortics
www.fortics.com.br

Aplicativo MAIS USADO 
WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos brasileiros. 
(Isto é Dinheiro) 

120 MILHÕES de usuários
WhatsApp chega a 120 milhões de usuários no Brasil. 
(Estadão) 

Maior RESOLUTIVIDADE 
O WhatsApp apresentou a maior resolutividade no 

primeiro contato, seguido pelo chat e pelo telefone.

Você sabia que...



Muito Obrigado
Dúvidas!!!


