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Objetivo
Ser a ferramenta completa de relacionamento com todas as informações pertinentes ao cliente.
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Reúne todas as informações do cliente como contato, endereço, últimas ocorrências, etc
Consulta e criação de tarefas internas em aberto associadas ao cliente
Consulta e criação de ordens de serviço para o cliente
Campos dinâmicos permitem o registro de qualquer informação ligada ao cliente. O
atendente pode registrar qualquer informação extra pertinente ao cliente, para futuras
consultas
Documentos e arquivos podem ser anexados a cada ocorrência ou tarefa, permitindo
reunir todas as informações para sua conclusão
Ponto centralizado para consulta a de informações dos cliente e seus atendimentos
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Registro de Ocorrências
O RT1 CRM & SAC possui uma central única de informações que permitem ao atendente consultar e registrar rapidamente
informações do cliente. Endereço, contato, ocorrências, tarefas, internas, ordens de serviço podem ser consultadas e disparadas
diretamente de uma única tela.
O registro de ocorrências permite reunir todas as ocorrências registradas para o cliente, permitindo a consulta rápida por
qualquer atendente.
Ocorrências pré-definidas facilitam o registro das informações, evitando que o atendente tenha volume de digitação e lentidão no
atendimento.
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Informações do Cliente
Na mesma tela de atendimento é possível consultar e registrar rapidamente informações do cliente.
Endereço, contatos telefônicos estão disponíveis para consulta, e ainda é possível registrar, no ato do
atendimento, campos extras pertinentes ao cliente. Estas informações extras dão vantagem ao atendente
em futuras ocorrências, permitindo registrar um histórico de preferências de cada cliente, personalizando o
atendimento. Qualquer tipo de campo novo pode ser criado, como datas de aniversário, time de futebol,
preferências de atendimento do cliente, etc.
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Documentos
Permite anexar todos os documentos
referentes ao atendimento ou
ocorrência, centralizando as
informações referentes em local
único.

www.rt1.com.br

Tarefas Internas
Ao registrar uma ocorrência o atendente poderá registrar uma tarefa interna a ser executada, como solicitação do cliente ou
por necessidade levantada pelo atendente. Na mesma tela de atendimento, o atendente consegue visualizar as tarefas em
aberto para o cliente, qual sua situação e quem é o responsável pela execução. Todos os passos das tarefas internas podem
ser acompanhados pela atendente. Novas tarefas internas são facilmente registradas.
O RT1 CRM & SAC é integrado com o RT1 Tarefas, que permite flexibilidade na criação de atividades para equipes internas
da empresa.
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Ordens de Serviço
Através de integração com o módulo de Ordens de Serviço, permite iniciar uma OS de acordo com os dados do atendimento
ou ocorrência.
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Solicite uma Visita
Obrigado por concluir nossa apresentação
Ficaremos felizes em lhe fazer uma visita para apresentarmos pessoalmente nossas soluções.
Atendemos qualquer região do país.
Aguardamos seu contato.

Paulo Junqueira (São Paulo) – (11) 96414-2626
paulo@rt1.com.br
André Bernucci (Jundiaí) – (11) 99620-5614
andre@rt1.com.br

