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1. Introdução.

Adportas CCKall é uma solução contact center IP multicanal desenhado para melhorar o desempenho dos grupos de atendimento 
(agentes) através de um conjunto de módulos que otimizam o a comunicação com clientes que se comuniquem via telefone, e-mail, 
chat ou redes sociais.
Os módulos que compõem Adportas CCKall podem ser implementados individualmente ou em conjunto.

Os módulos Adportas CCKall são divididos da seguinte maneira:

Módulo Inbound
Adportas CCKall IVR Manager: Atendimento automático de chamadas 
Adportas CCKall ACD Manager: Distribuidor automático multicanal 
Adportas CCKall Phone Manager: Console virtual atendimento telefônico 

Módulo de Qualidade de Serviço
Adportas RecKall: Solução de gravação de voz e vídeo.
Adportas CCKall Quality Manager: Gestor em qualidade de serviço multicanal 

Módulo Outbound
Adportas CCKall Outbound Manager: Discador automático 

Módulo de Redes Sociais
Adportas CCKall via Chat Manager: Administrador de Chat 
Adportas CCKall E-mail Manager: Administrador de E-mail 
Adportas CCKall Social Media Manager: Administrador de Redes Sociais

2. Arquitetura CCKall.
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3. Descrição geral.
Adportas CCKall disponibiliza ferramentas desenhadas específicamente para o atendimento multicanal, dentro das 2 interfazes da 
solução: Para o supervisor e para o agente.

Login.
O inicio de cada sessão é individual, supervisores e agentes ingressam as senhas correspondentes e são derivados aos respetivos 
ambientes dependendo das credenciais de acesso.

Interface para Supervisor. 
Nesta interface cada supervisor poderá administrar e controlar o desempenho dos seus grupos de atendimento e de cada 
agente em particular. O supervisor pode realizar ações, tais como: Atribuir tarefas, derivar mensagens, restringir ações e 
intervenir interações entre clientes e seus agentes, assim como também entre os grupos de agentes.

Menu principa - transversal. Informação por canal Adportas CCKall 
* Tela inicial supervisor.

1
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Interface para Agente. 
Permite receber e organizar as tarefas particulares de cada agente,  trabalhar em grupos, melhora a comunicação com clientes, 
assim como com outros agentes e com o supervisor do setor, trabalhando em paralelo no atendimento multicanal.

Estado do agente, mudanças do estado 
e logout.

Visão dos desempenho por KPIs.

Area com tarefas pendentes por canal.

Area com os contatos: agentes, grupos, 
supervisores e clientes.

Area de trabalho contextual por canal ou 
modulo.

Area para seleção do canal ou de uma 
ação.
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4. Descrição funcionalidades modulo á modulo.

4.1 Módulo Inbound.

4.1.1 Adportas CCKall IVR Manager.
Adportas CCKall IVR Manager é um sistema de atendimento automático de chamadas de telefone capaz de reproduzir 
mensagens de voz pré-gravadas para interagir com o chamador.
Adportas CCKall IVR Manager gera árvores de serviço telefônico automático usando tons (DTMF) para otimizar os recursos de 
atendimento telefônico, com opção de entrada de dados complementares para a gestão de clientes (por exemplo, RG ou 
ID de usuário), redirecionar para números, validação de dados inseridos, criação de menu e submenu, oferecendo também 
flexibilidade de expansão e modificação, se necessário.

Interface Adportas CCKall supervisor com as estatísticas do Adportas CCKall IVR Manager.
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4.1.2 Adportas CCKall ACD Manager.
Adportas CCKall ACD Manager é uma solução de roteamento multicanal que gere a distribuição automática de chamadas 
telefônicas, e-mails, chats e mensagens de redes sociais entre os agentes de contact center registrados em Adportas CCKall.

Através de algoritmos de balanceamento de carga e roteamento por habilidades (skills), Adportas CCKall ACD Manager escolhe o 
agente ideal para o atendimento telefônico, e-mail, chat ou redes sociais, dando toda a versatilidade de navegação da interface 
web para agente oferecendo um atendimento eficiente e personalizado.

Visão dos atendimentos pendentes em fila virtual desde a interface web de agente.

Visão das chamadas telefônicas em fila desde a interface web de supervisor.
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4.1.3 Adportas CCKall Phone Manager.
Adportas CCKall Phone Manager é um console virtual de atendimento telefônico desenhado para atender as chamadas recebidas 
pelos agentes ou grupos de atenção registrados na solução de Contact Center Adportas CCKall.
Neste módulo se ofrecem as ferramentas necessárias para distribuir as chamadas de entrada de maneira rápida e 
personalizada.

Interface web agente.

3.2 Módulo Qualidade de Serviço.

3.2.1 Adportas RecKall.
Adportas RecKall é um sistema de gravação de voz e vídeo para chamadas de entrada e saída; em modalidade permanente ou 
sob demanda (on-demand).

Através de um aplicativo instalado no computador de cada usuário, Adportas RecKall registra a atividade de tela sempre 
que recebe ou faz uma chamada de telefone, em seguida, anexando o arquivo de vídeo sincronizado com arquivo de áudio 
correspondente, permitindo a reprodução depois desde a interface web de administração.

Adportas RecKall pode ser configurado em três modos de captura:

 Active Recording (gravação ativa): Gravação de voz ativa via SIP TRUNK com Cisco CUCM e BiB (Built in Bridge) em
telefones IP, centralizando a administração e reduzindo o investimento em hardware.

Passive Recording (gravação passiva): Gravação via PORT SPAN que capta o trafego de rede replicando RTP de áudio dos 
telefones cadastrados no sistema, através da porta de rede configurada no switch para o servidor Adportas RecKall. 

Microsoft Skype for Business 1 (gravação ativa): Gravação de voz ativa da plataforma Microsoft Skype for Business 1, onde o PBX 
IP (Microsoft Skype for Business 1 Server) encaminha a chamada para o módulo “Adportas Microsoft Skype for Business 1 gravação 
activa “ (Aplicação UCMA ), através de um script MSLP para capturar fluxos de áudio e posterior consolidação como gravação.

1 Microsoft Skype for Business é marca 
registrada de Microsoft Corporation.
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Visão Adportas RecKall desde a interface de agente.

4.2.2 Adportas CCKall Quality Manager (supervisor).
Adportas CCKall Quality Manager é um gestor de qualidade de serviço (QoS) que permite controlar os indices de contactabilidade 
dos grupos de atenção dentro do ambiente de um contact center, dando a opção de realizar ações proativas e corretivas a partir 
dos dados obtidos das ferramentas de monitoramento do sistema, como são relatórios comparativos por skills (capacidades de 
cada agente ou grupos de atenção), paineis indicadores divididos em KPIs (indicadores de desempenho), assim como os niveis 
de QoS em chamadas telefônicas, e-mails, chats e posts nas redes sociais dos agentes logados no contact center IP Adportas 
CCKall. 
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Visão dos paineis indicadores de desempenho em tempo real com a atividade dos grupos de agentes.

4.3 Módulo Outbound.

4.3.1 Adportas CCKall Outbound Manager.
Adportas CCKall Outbound Manager é uma solução de gestão que permite projetar e gerenciar chamadas de campanhas 
telefônicas com parâmetros previamente configurados através de listas em formato .csv. 
O sistema é composto por quatro elementos principais: interface de gerente de campanha (supervisor), interface de relatórios 
de campanha, a interface do cliente web e a interface do agente.

Visão da interface do supervisor na opção modificação de campanha.
Mostra os dados da campanha, os agentes disponiveis e os clientes registrados.
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4.4 Módulo Redes Sociais.

4.4.1 Adportas CCKall Chat Manager.
A solução Adportas CCKall Chat Manager permite a comunicação via mensagens instantâneas (IM) entre clientes que necessitam 
de atenção online desde um site corporativo e agentes de um contact center em tempo real. Desde a interface multicanal web 
Adportas CCKall (solução de contact center), cada agente tem uma janela dedicada ao serviço de chat, proporcionando assim uma 
visão abrangente que promove a interação eficaz entre canais de atendimento (telefone , e-mail, chat e redes sociais).

Adportas CCKall Chat Manager na interface de agente.

Seleção de chat.

Enfileiramento chats. 

Chat ativo.

Area de bate papo.

Area para adicionar novas mensagens.

Contatos.

Envio de mensagens pregravados e 
arquivos anexos.

KPIs de chat.
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Menú permanente para redação de e-mails novos, rascunhos, e-mails enviados e recebemento de e-mails.

Navegação com abas.

E-mails não lidos.

E-mails lidos.

Enfileiramento de e-mails.

Indicador de KPIs.

Pesquisa através de filtros.

Pop up com notificações ao enviar e-mails, atualizar caixa de entrada e saída, rascunhos e novos e-mails.
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4.4.2 Adportas CCKall E-mail Manager.
Adportas CCKall E-mail Manager é um sistema de gerenciamento de e-mails (entrada e saída) com roteamento inteligente que 
consegue identificar diferentes dados dentro de cada e-mail recibido (idioma, palavra chave, assunto) otimizando o fluxo de 
atenção através de roteamento ao agente melhor preparado baseado nas habilidades específicas (skills) ou por balanceamento 
de carga (maior tempo desocupado).
Adportas CCKall E-mail Manager, ao ser integrado com o Contact Center IP Adportas CCKall, entrega aos agentes e supervisores 
estatísticas em tempo real do desempenho na atenção dos e-mails (individual e grupo) por meio de KPIs (percentagens de 
e-mails recebidos, respondidos e a serem respondidos).
 
Visão Adportas CCKall E-Mail Manager no entorno Caixa de entrada:
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4.4.3 Adportas CCKall Social Media Manager.
Adportas CCKall Social Media Manager é um sistema de interação e análise de plataformas de social media (Twitter, Facebook, etc.) 
que permite obter feedbacks de maneira rápida e eficiente com os clientes on-line. Possui um software de rastreamento que 
identifica todas as referências a uma marca ou empresa em particular, gerando alertas automáticos quando mensagens ou 
comentários são realizados em uma plataforma de rede social que estejam relacionados a termos de pesquisa configurados no 
servidor central. Integrado com a interface web de agente e supervisor, Adportas CCKall Social Media Manager permite que todas 
as interações on-line com os clientes sejam feitas a partir de um único ambiente multicanal, sem ter que navegar por separado 
por cada um dos ambientes de redes sociais.

Visão Adportas CCKall Social Media Manager no entorno do agente.

5. Arquitetura Alta Disponibilidade.

A alta disponibilidade ou contingência dos serviços IVR, ACD, discador, pesquisa e relatórios são processados através do 
monitoramento automático entre os dois servidores do sistema.

- Ambos servidores Adportas CCKall monitoram o status de conectividade com CUCM e o banco de dados do sistema.
- Os servidores monitoram o status de conectividade entre eles.
- Quando um servidor detecta algum problema de conectividade ou funcionamento, gera um alerta de monitoramento via 
e-mail.
- Se o servidor 1 Adportas CCKall apresentar uma falha no sistema, o servidor 2 Adportas CCKall depois de enviar o alerta 
correspondente, começa o processo de contingência levantando todos os serviços configurados e força o servidor 1 para parar 
seus serviços.
- No momento em que a incidência é reparada os servidores são configurados para retornar à operação normal.

Para a alta disponibilidade do sistema de gravação, configura-se a negociação com o CUCM de gravação para ambos servidores 
Adportas CCKall, o CUCM distribui aleatoriamente a gravação de chamadas com qualquer dos dois servidores Adportas 
CCKall, logo o sistema Adportas CCKall é responsável por copiar as gravações em ambos os servidores para manter a alta 
disponibilidade.



13

© Adportas 2017, todos os direitos reservados. v.1.0.1 - modificação de data 14/02/2018 - Cisco é uma marca registrada da Cisco Systems, Inc. 

Carmen Fariña #6669,
7640557 Vitacura, 
Santiago, Chile.

Fone: (+562) 2413 45 00
Fax: (+56 2) 2413 45 01
www.adportas.com

10 a 50 licenças   
CPU: Quad core ou superior
Ram: 16 GB ou mais
Disco: 500 GB ou mais

100 a 400 licenças 
CPU: Hexa core ou superior
Ram: 24 GB ou mais
Disco: 1 TB ou mais

Requisitos hardware Adportas CCKall 

Diagrama de rede Adportas CCKall.
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