


Empresas que oferecem
um vasto portfólio de
produtos e serviços

O ddCom Group é caracterizado pelo dinamismo, inovação em 
processos e tecnologias, sempre aliando a transparência e a 
gestão sustentável dos recursos. Tudo isto se reflete como 
sinergia operacional, solidez financeira e um longo histórico 
de parceria com os clientes. O ddCom Group trabalha para 
atingir seus objetivos econômicos de forma justa e equilibrada 
em todas as esferas onde possui presença. Adota uma filosofia 
empresarial focada na qualidade, na eficácia, na otimização, 
excelência e ética, que formam os pilares de sua governança 
corporativa. 
Também investe na melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, valorizando o indivíduo como parte fundamental 
de uma estrutura sustentável de sociedade.

Soluções de TI e serviços de classe internacional 
que garantem maior eficácia, qualidade e segurança nos
processos corporativos e no relacionamento com o cliente.

Especializada na incorporação, venda e locação de imóveis 
residenciais e corporativos que integram tecnologia de ponta 
e espaços planejados - TURN KEY ou BUILT TO SUIT

Projeto social que promove a inclusão digital em 
comunidades carentes, oferecendo uma perspectiva 
de desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos.

Ampla visibilidade sobre 
tudo o que impacta na 

experiência do consumidor 
e no desempenho 

empresarial.

Serviços profissionais e tecnologia analítica de classe internacional para aumentar 
a produtividade do Contact Center e do Back Office, ajudando a controlar melhor 
recursos e reduzir os custos operacionais. Soluções instaladas e mantidas por 
profissionais especializados, que entendem as práticas comerciais e as operações 
específicas de cada segmento.

• A ddCom Systems investe constantemente na qualificação de seus profissionais;

• Está aderente às melhores práticas do gerenciamento de projetos; 

• Garante o controle eficiente dos recursos e agilidade na entrega;

• Desenvolve soluções customizadas de ponta a ponta;

Principais Prêmios Recebidos

2014 - Prêmio Relatório Bancário (Serviços de Integração)
2014 - Prêmio CIC (Melhor Contribuição Tecnológica)
2013 - Prêmio Nacional de Telesserviços (Infraestrutura de Telecom)
2012 - Prêmio e-Finance (Infraestrutura de Telecomunicações)
2011 - Prêmio e-Finance (Contact Center para Clientes)
2011 - Prêmio Relatório Bancário (Categoria Destaque)
2011 - Prêmio Nacional de Telesserviços (Soluções em TI)
2011 - Prêmio ABT Ouro (Soluções Tecnológicas)
2010 - Prêmio VERINT Business Partner Excellence
2008 - Prêmio ABT Prata  (Inovação Tecnológica)
2006 - Prêmio ABT Prata (Responsabilidade Social)
2003 - Prêmio Consumidor Moderno (Excelência em Serviços)
2001 - Prêmio Master de Ciência e Tecnologia



Gravação Profissional de 
Voz e Tela com Monitoria 
da Qualidade Integrada.
Permite gravar e monitorar, em tempo 
real, todas as transações efetuadas por 
telefone e/ou computador. Uma solução 
que garante a veracidade e permite 
recriar totalmente situações envolvendo 
o atendimento ao cliente, o suporte 
interno, uma negociação comercial ou 
qualquer outra forma de comunicação 
utilizando a telefonia ou o computador.

A ddCom Systems é maior empresa de 
tecnologia da América Latina focada em 
plataformas de gravação de voz (telefonia) e 
tela (computador). Possui mais de vinte anos 
de atuação no mercado e milhares de canais 
de gravação instalados, testados e aprovados 
por empresas líderes, que atuam em 
diferentes segmentos da economia.

• Aderente às normas Anatel, Febraban, BM&F-Bovespa, Procon e PCI DSS (Payment Card Industry). 

• Integração CTI/CRM/ERP/WFM/Mesas de Op.Financeiras e outros.

• Sistemas híbrido com Redundância de Fontes (hot swap) e discos em RAID.

• Permite a virtualização de servidores, oferece arquitetura e base de dados centralizada.

• Suporta expansão até 50.000 canais de gravação operando simultaneamente.

• Análise Automática de todas as gravações (Speech Analytics - Opcional). 

Gravação de Voz e Tela integrada às 

Planilhas de Monitoria da Qualidade, produção 

de e-Learning / Coaching e Dashbord de 

Balanced Scorecards, reunidos em uma só 

ferramenta. Totalmente integrada ao WFM, DPA 

e Speech Analytics.

Solução também permite                               
a gravação de celulares 

corporativos

QM Monitoria da Qualidade 
Contact Centers e Help Desk

A solução inclui sofisticados recursos

para criação de formulários de monitoria

integrados com a gravação de voz

(telefonia) e tela (computador), além de

ferramentas para o desenvolvimento de

treinamentos eletrônicos e gerenciamento

da performance (BSC) em tempo real.

A escolha das chamadas para avaliação

pode ser definida aleatoriamente ou

seguindo critérios específicos, tais como:

número do RG, chamadas em espera,

encaminhadas para  supervisores, 

nome do cliente, número do contrato, 

interações na URA e até por chamadas 

que apresentem conteúdo emotivo.

Gravação 
de Voz 
e Tela 
Integradas

Formulários 
de Monitoria 
Customizados

Treinamentos 
Interativos 
e-Learning 
e-Coaching 

Relatórios 
Customizados

Administração 
Centralizada
e Amigável

Acionamento 
Automático               
e Análise de 
Aplicativos

Análise de
Voz, Texto e 
Redes Sociais

Performance   
(BSC) 
Balanced 
Scorecard



WFO 
Otimização da Força de Trabalho
A suíte modular WFO é direcionada para a análise inteligente das interações com os clientes, otimização de processos 
e segurança. Permite melhorar aspectos importantes do serviço de atendimento ao cliente e os processos 
administrativos do Back Office. Tudo pode ser analisado e rastreado com o WFO ddCom Systems. Uma solução 
completa, que permite compreender facilmente o que está acontecendo nas operações e no relacionamento com o cliente.

 Os módulos da suíte WFO podem ser executados individualmente ou integrados      

• Gravação de Voz e Tela com Monitoria da Qualidade – Voice Recording & Quality Monitoring

• Análise do Discurso e Emoções em todos os Canais - Speech, Text e Social Media Analytics

• Indicadores de Desempenho - Performance and Balanced Socorecards – KPIs Dashboard

• Gerenciamento da Escala e Turnos da Força de Trabalho - Workforce Management

• Desenvolvimento de Treinamentos Eletrônicos - Coaching/e-Learning

• Pesquisas de Opinião com o Cliente - Customer and Enterprise Feedback 

• Mapeamento e Monitoramento de Processos - Desktop and Process Analytics

• Detecção de Fraudes (Telefonia) e Gravação Celular - Fraud Detection e Mobile Recording

Agora você pode analisar as interações com o cliente, 
identificar tendências de negócios e avaliar o 
comportamento dos colaboradores para proporcionar 
experiências de consumo positivas em todos os canais.

COMO CONSEGUIR ESTES RESULTADOS POSITIVOS ?

• Acesso Unificado aos Aplicativos e Informações Necessárias para Responder Eficazmente ao Cliente.
• Gerenciando os Turnos de Trabalho e Fazendo Projeções com Dados Históricos.
• Observando a Utilização dos Sistemas para Identificar as Melhores Práticas.
• Mapeando Processos, Analisando Aplicativos e Propagando Dados.
• Extraindo Informações Críticas sobre o Cliente e Compartilhando com todas as Áreas.
• Controlando o Tempo, Softwares Acessados e as Atividades Realizadas nas Estações de Trabalho.
• Gerenciando Todos os Canais de Atendimento ao Cliente em uma Única Interface.

Aumento da
produtividade

ReduçõesAumento na 
Aderência 
às escalas
de trabalho

Redução das transferências aos supervisores

Aumento de produtividade nas monitorias

Antes da Solução

50%

80%

Redução do Turn Over

Depois da Solução

Redução na duração de chamadas

67% 83% 8% 7%

16
%

A ddCom Systems é 
a maior especialista 
da América Latina
focada em soluções de
Customer Engagement,
Workforce Optimization,
Speech, QM, WFM,
Gravação de Voz/Tela
e Detecção de Fraudes.



Comunicação, Análise, Controle 

e Melhorias na Operação 

• Monitoramento contínuo de comportamentos chave dos agentes
• Identificação e foco nos atendimentos que mais impactam 
• Ações mais eficientes e representativas da qualidade
• Atuação ágil para resolver os problemas 

Redução do TMO e TMA atua diretamente na operação.
Rastrear, Controlar, Auditar e Analisar gravadores, estações de trabalho e servidores.
Dashboard Global com alertas para situações de risco, via pop up de tela ou e-mail.
Agiliza o Atendimento através do controle do fluxo e propagação das informações.
Controles para Incrementar a Segurança no Atendimento ao Cliente.

Converter
Merge
Backup

Single Sign On
Visual Information
Data Propagation

Security Operation

Channel Monitor
Audio Analyser

Desktop Analytics
Text Analitycs

Supervisor Audit

Full Access
Win Access

Professinal Services
Start/Stop

Multichannel
Home Office
Virtualization

Reports
Emails Alerts

Mobile
Dashboard

Visibilidade sobre como 
as pessoas utilizam os sistemas 
e seguem os processos para 
executar o trabalho necessário.

+ Eficiência Operacional e Controle

Funcionalidade Totalmentes Integradas

Relacionamento com cliente 
em todos os canais de comunicação

Versátil e completa, a plataforma utiliza tecnologia de última geração para 
otimizar o atendimento ao cliente através dos diferentes canais 
de comunicação. Colocando à disposição da equipe as ferramentas 
necessárias para vender, informar, ajudar, fazer cobranças e promoções 
com muito mais qualidade, produtividade e assertividade.

Uma potente e robusta plataforma direcionada para o gerenciamento de 
interações, que opera em ambiente IP e foi projetada para suportar um alto 
volume de contatos. Composta por módulos integrados, permite construir 
uma plataforma de comunicação sob medida, sem problemas de integração e 
sem “divisão de responsabilidades” entre os fornecedores.

• Atendimento em todos os canais
• Discagem Preditiva, Preview e Power
• DAC - Gerenciamento de Chamadas.
• Gravação de Voz e Tela com Monitoria
• Call-back automático
• Relatórios Centralizados
• Correio de voz

• Auto-Serviço(URA / IVR)
• Interface para o Agente
• Ferramentas de desenho gráfico
• Agentes Remotos / Home Office
• Interação com Aplicações da Empresa
• Supervisão e monitoramento
• Reconhecimento de voz

• Desenvolvido em Windows e Base SQL
• Ramais Remotos / Home Office
• Facilidade de Instalação
• Manutenção Remota
• Integração entre Matriz e filial
• Trabalha com Ramais Analógicos e IP
• Garante Total Mobilidade
• Permite Virtualização
• Gateway operando com PABX

Principais Beneficios

Módulo IP Contact Center 
da plataforma MERCURY 2.0
para Atendimento Multicanal a
o Cliente e Suporte.

Telefonia IP Web Chat E-mail Redes Sociais SMS



Mais Agilidade e Estabilidade 
no Controle de Fluxo de Pessoas e Veículos 

Principais benefícios oferecidos

• Sistema totalmente desenvolvido pela ddCom Systems

• Garantia de Suporte, Customizações e Atualizações 

• Possui versatilidade nas mídias e dispositivos utilizados pelo sistema

• Sistema preparado para Conexões via Ethernet, Wi Fi e RS 485

• Sistema se mantem operando independente de instabilidade do Windows ou Servidores

• Sistema totalmente adequado e protegido contra descargas elétricas / raios 

Vagas de estacionamento e TAG veicular
Controle de vagas de garagem por usuário 
ou grupo de estacionamento.

Controle de fluxo em catracas
Agendamento do funcionamento das catracas por horário, habilitando 
o número de acordo com o fluxo. 

Registro Fotográfico do acesso
Para cada acesso (porta, cancela, e etc.) pode ser feito o registro 
fotográfico desse acesso para consulta.

Quebra-vidros acionado
Monitora o status e informa localmente ou através de Dashboard a 
violação do sistema.

Leitores 
Permite o uso de RFID e botoeiras. 
Nas Catracas é possível utilizar de 1 a 3 leitores.

Dashboard 
• Visualização online dos acessos efetuados
• Alarme de portas abertas, status da porta
• Dispara alarmes (sonoro local e Dashboard)
• Permite configurar envio de e-mail.

Plataforma Web e Relatórios
Relatórios Web por usuário, empresa, estacionamento, alarmes e etc.

Passback Local e Global
Configuração do Passback Local ou Global, garantindo que todos os dispositivos receberão o 
registro de entrada ou saída.

Arquitetura  e Processamento distribuído
Garante que acessos continuem seguros, com todas as suas funcionalidades em operação 
independente do servidor de aplicação.                              

Hardware e Software com tecnologia ddCom Systems
Integrações, customizações, reparos e ampliações com muito mais simplicidade, sem depender 
de fornecedores internacionais.



www.ddcom.com.br

55 11 4196-3333
Av. Copacabana, 238 - 7º Andar

CEP: 06472 - 001- Alphaville - SP


