
Aumente a produtividade ativando o CTI no Salesforce.
Imaginando como começar a usar a integração de telefonia (CTI) e conectá-
la ao Salesforce, tudo isso na nuvem? Esse acelerador irá habilitar o CTI no 
Salesforce usando o Open CTI, acelerar o processo de seleção de fornecedor 
e ajudar a identificar de forma eficiente seus requisitos para reduzir o esforço 
geral gasto nas atividades tradicionais de RFI e RFP.

O ele pode fazer para você
•  Aumentar a produtividade dos representantes de serviço.

•  Reduzir o tempo de solução do caso.

Como ele funciona
Especialistas certificados o guiarão pelo processo durante um período de 
tempo predeterminado (geralmente de 3 a 4 semanas):

Descoberta 

•  Uma revisão de alto nível da sua arquitetura de telefonia.

•  Descrição de casos de uso de CTI em potencial para sua organização.

Análise 

•  Ajudá-lo a dar os primeiros passos na implementação de CTI e encontrar 
um parceiro.

•  Discutir práticas recomendadas de implantação e seleção de parceiro.

Resultados

•  Revisão da arquitetura de telefonia e principais casos de uso.

•  Lista de até 3 opções de parceiros.

•  Práticas recomendadas de implantação do Open CTI.

Avaliação da CTI do Salesforce

SERVICE CLOUD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

META

Aceleração do retorno sobre o 
investimento e redução de custos.

USUÁRIO ALVO

Você deseja entender melhor 
a funcionalidade do CTI e está 
tentando iniciar sua estratégia  
de CTI no Salesforce.

PRÉ-REQUISITOS

•  Licenças do Sales Cloud/Service 
Cloud CRM obrigatórias.  

•  Partes interessadas das áreas 
comercial e de TI/telefonia 
comprometidas com a 
implantação do CTI.

•  Planos iminentes para a 
implantação do CTI.

Entre em contato com seu executivo 
de conta ou equipe de sucesso 
do cliente (CSG) hoje! Saiba como 
podemos ajudar você a acelerar o 
seu sucesso com CRM.

Sede da empresa 
Salesforce.com Brasil 
Contato 0800 891 1887 
www.salesforce.com/br/services-
training/add-ons/accelerators/

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