
O aplicativo completo de suporte ao cliente do Desk.com  
ajuda empresas em rápido crescimento a oferecerem 
rapidamente atendimento personalizado em todos os 
canais. Com ferramentas de trabalho intuitivas para seus 
agentes e um aplicativo móvel simplificado, você pode 
oferecer um atendimento útil e rápido ao cliente conforme 
sua empresa cresce.

Comece a trabalhar rapidamente. Os clientes do Desk.com estão  
prontos para começar em uma média de dois dias. A configuração  
é tão fácil que você não precisa do auxílio do departamento de TI. 

Ajude os clientes mais rapidamente. Com uma interface do agente fácil de navegar, você pode localizar as informações 
de que precisa rapidamente e, com ferramentas de produtividade, pode acelerar pelos casos com mais eficiência. 

Tome decisões melhores. Obtenha os insights de que precisa para otimizar o suporte e tomar decisões mais inteligentes, 
até mesmo de seu telefone. Com dados acionáveis, você sempre oferece ao cliente experiências extraordinárias. 

Ajude os clientes a se ajudarem. Compartilhe seu conhecimento em sites de autoatendimento com identidade de marca 
para que os clientes possam se ajudar. Os sites de suporte são otimizados automaticamente para dispositivos móveis. 

Dimensione facilmente conforme cresce. Com preços por hora para agentes flexíveis, todos em sua empresa podem 
ajudar com o suporte. É fácil compartilhar dados com a Salesforce e outros aplicativos de negócios essenciais, e você 
pode facilmente fazer upgrade para o Service Cloud se precisar de mais personalização. 
 

Selecione a edição do 
Desk.com certa para você

Comparação de edições do Desk.com

Levou apenas seis semanas para 
obtermos retorno sobre nosso 
investimento e atingirmos um  
ROI de 1.262%.

Aaron Schinke, vice-presidente de Desenvolvimento 
de Produtos e Marketing, DealerFire

Esta é uma visão geral dos recursos principais de cada edição. Encontre uma lista detalhada de recursos (novos recursos são 
adicionados continuamente) na próxima página.

A Standard Edition é para empresas 
que precisam de uma solução para 
vários canais com ferramentas 
de produtividade do agente 
e suporte para canais sociais. 
O autoatendimento e uma base de 
conhecimentos interna ajudarão você 
a desviar casos para que suas equipes 
em crescimento possam focar-se nos 
mais importantes.

Standard

/agente/mês, faturado anualmente

Pro

/agente/mês, faturado anualmente

Business Plus

/agente/mês, faturado anualmente

Adaptada a empresas de crescimento 
rápido com necessidade de recursos 
de nível empresarial e que precisam 
gerenciar processos mais complexos. 
O Business Plus oferece recursos 
avançados de personalização 
e integração para assumir questões 
mais complexas ao mesmo tempo 
que conecta o suporte ao restante 
de sua empresa.

A edição Pro é usada por empresas 
em crescimento que buscam uma 
vantagem competitiva. Ela inclui 
analytics de negócios, sincronização 
bidirecional completa com a Salesforce, 
relatórios personalizados e integração 
de telefonia com CTI aberta. Obtenha 
uma visão aprofundada sobre seus 
clientes e como eles percebem seu 
produto ou serviço.

Tudo o que você precisa para 
levar o suporte ao próximo nível

Suporte completo ao cliente 
para pequenas equipes

A solução completa de 
atendimento com personalização 
de nível empresarial

US$60US$20 US$100

http://www.desk.com


Autoatendimento do cliente 

Base de conhecimentos 

Centro de suporte 

Formulário da Web 

Acesso ao portal do cliente para suporte personalizado 

Nome de domínio do centro de suporte com identidade  
de marca (CNAME) 

Modelos da Web para o centro de suporte 

Chat ao vivo 

Suporte multilíngue 

Modelos otimizados para dispositivos móveis 

Recursos multimarcas 

 

Desempenho de organização de suporte 

Desempenho de agente individual 

Campos personalizados, rótulos e relatórios de macros 

Análise de segmentação 

Dados históricos 

CSAT (satisfação do cliente) 

Relatórios de empresas 

Painéis interativos 

 

Aplicativos de terceiros: JIRA, MailChimp, Twilio,  
LiveChat etc. 

APIs REST do Desk.com 

URLs de integração 

Integração de objetos padrão da Salesforce 

Desk Canvas 

Desk Connect para Salesforce 
(integração completa a aplicativos do AppExchange) 

 

Isenção de responsabilidade (Safe Harbor)  
e Certificação (Trust Certified) 

Criptografia SSL 

Hospedagem SSL de domínio com identidade de marca 

Login único (SSO, Single Sign-On) para acesso ao portal  
do cliente 

Listagem de IPs aprovados 

SSO para agentes e administradores 

Funções e permissões personalizadas de agentes
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© 2015 Salesforce, Inc. Todos os direitos reservados. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter e outras são marcas registradas da Salesforce, Inc. 
O logotipo do Salesforce Cloud e outros ativos criativos são propriedade da empresa e protegidos pela lei de copyright e/ou de marca registrada. Para obter mais informações, visite www.salesforce.com.
Este documento é fornecido apenas para propósitos de informação e não é garantido que esteja livre de erros, nem está sujeito a nenhuma outra garantia. O conteúdo contido aqui está sujeito a alteração 
sem aviso prévio e encontra-se atualizado na data de versão aqui relacionada. Os recursos e as funcionalidades mencionados aqui são descritos mais detalhadamente em outra documentação.

Para obter mais informações 
Entre em contato com seu 
executivo de conta para saber 
como podemos ajudá-lo 
a oferecer um atendimento 
ao cliente incrível e ágil.

Salesforce.com Brasil 
Contato 0800 891 1887

Escritórios globais 
América Latina +1-415-536-4606 
Japão +81-3-5785-8201 
Ásia/Pacífico +65-6302-5700 
Europa/Oriente  
Médio/África +4121-6953700

* Pacotes flexíveis estão disponíveis a uma taxa com desconto

Este documento é fornecido apenas para fins informacionais e não é garantido que esteja livre de erros, nem está sujeito a nenhuma outra garantia. O conteúdo contido aqui 
está sujeito a alteração sem aviso prévio e encontra-se atualizado na data de versão aqui relacionada. Os recursos e as funcionalidades mencionados aqui são descritos mais 
detalhadamente em outra documentação.

Suporte ao cliente do Desk.com

Escolha a edição certa 
para você

Autoatendimento do cliente

Relatórios

Integração e APIs

Acesso ao site e segurança

Autoatendimento: base de conhecimentos 

Autoatendimento: acesso à comunidade 

Telefone: Equipe WOW (pessoas reais, suporte incrível) 

Email: Equipe WOW (pessoas reais, suporte incrível) 

 

Email 

Twitter 

Facebook 

Chat 

Perguntas e respostas: O Desk.com responde  
a perguntas da comunidade 

CTI aberta (integração de telefonia) 

 

Tempo integral 

Flexibilidade: adicione agentes temporários com  
facilidade quando for necessário* 

 

Layouts de páginas de última geração  

Aplicativos móveis nativos: iOS e Android 

Macros: diversas ações, 1 clique 

Etiquetas: identifique tipos de casos 

Filtros 

Prevenção à colisão de agentes 

Notas internas 

Regras de negócios: automações e acionadores 

Campos personalizados 

Modelos de email de autorreconhecimento 

Modelos de email de notificação 

Horário comercial 

Apagamento de conteúdos 

Roteamento de casos 

Base de conhecimentos interna, pesquisável 

Widgets de email 

Globalização de Console do Agente (inglês, japonês, 
francês, alemão, espanhol, português, italiano) 

Pesquisas de CSAT (satisfação do cliente) 

Exportação de caso

Canais de Comunicação

Licenças dos agentes

Produtividade do agente

8/5 12/5

12/5

33 Ilimitados

Até 4 mil Até 40 mil Até 100 mil

Ilimitado

Ilimitada

Ilimitado

Mais de  
50 idiomas

Dados 
ilimitados

1 integração

1º Grátis - US$ 
29 adicional

Dados 
ilimitados

Ilimitada

1º Grátis - US$ 
29 adicional

Últimos 
6 meses

US$ 29/ 
Certif. SSL

Até três 
idiomas

Mais de  
50 idiomasIlimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitada

US$ 1,75/
agente/hora

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitada

US$ 1,75/
agente/hora

Ilimitado

Solução

Até três 
marcas

Solução Solução

Ilimitados

Ilimitado

Ilimitado

24/5 24/5

12/5

Personalização 
total

Personalização 
total

Personalização 
total


