
Cloud Contact Center, Centraleta Virtual
i Enreach meetings GRATIS*

Et mereixes l’estiu que sempre has somiat! Gaudeix de les nostres soluciones 
gratuïtes i fes-ho des d’on vulguis: platja, ciutat o muntanya? La nostra 
tecnologia t’acompanya, vagis on vagis.

El teu estiu sense despeses...

…només amb masvoz

Allibera les teves comunicacions
amb les nostres solucions

*Solucions gratuïtes fins el 01/09/20.
Cloud Contact Center i Centraleta virtual: oferta fins a 20 usuaris.

LA NOSTRA TECNOLOGIA,  LA TEVA ALIADA

Intel·ligència artificial per atendre 
el 100% de les teves trucades
Amb els nostres callbots redueix a 0 el 
temps d’espera, automatitza la gestió 
d’incidències, ofereix respostes 
predefinides i estalvia en recursos.

Tot en un sol entorn
Integra el teu Cloud Contact Center 
amb les solucions de CRM i tiqueting 
líders al mercat (Salesforce, Zendesk, 
Kustomer i Dynamics) per a què els 
teus agents tinguin tota la informació 
que necessiten dels clients en una 
única eina, en tot moment.

Mesura l’impacte de les teves campanyes

Analitza el rendiment dels teus agents

Amb el nostre Tauler de Control...

Emmagatzema totes les gravacions

Monitoritza totes les trucades

Videoconferència des del
teu navegador
Connecta amb el teu equip estiguis on 
estiguis i des de qualsevol dispositiu! 
Reuneix-te amb fins a 10 participants i 
crea xats grupals i privats.

Comparteix la teva pantalla, envia 
missatges, adjunta documents i pren 
notes.

PUJA’T AL NÚVOL... GRATIS!

Posta en marxa 
ràpida i àgil.

Només necessites un dispositiu 
i connexió a Internet.

Treballa des d’on
tu vulguis.

Sempre connectat
Tingues al teu equip sempre connectat 
a l’extensió telefònica de la centraleta 
virtual mitjançant terminals IP, 
extensions WebPhone per a ordinadors 
o tauletes, o extensions BizPhone App 
per a smartphones. 
Tan fàcil com parlar per telèfon, però 
ara amb una tecnologia en el núvol per 
a què puguis fer-ho des de casa teva o 
des de la teva oficina.
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