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Reduza o volume de chamadas para o Service Desk  - 
Reduza até 30% das chamadas para o Service Desk com 
respostas direcionadas às perguntas, problemas ou 
solicitações de serviço mais comuns.

Acelere a integração do novo técnico de IT - Reduza o 
tempo de aprendizagem para os novos técnicos de suporte 
de IT em 70% através de suporte orientado para incidentes 
comuns.

Optimize processos de trabalho - Melhore a produtividade 
dos colaboradores em 20% com o trabalho orientado para 
concluir processos de trabalho complexos.

Diminua o tempo de Formação - Diminua o tempo de 
formação dos colaboradores em 50% com aprendizagem 
orientada para novos processos e/ou funções.

FORNEÇA RESPOSTAS COM FLUXOS DE 
CONHECIMENTO INTELIGENTES

MAKE IT EASY

O EasyVista Self Help é uma poderosa plataforma de gestão de conhecimento projetada para permitir criar, entregar 
e medir facilmente fluxos inteligentes de conhecimento que capacitam colaboradores, clientes e equipa de IT a 
obter as respostas de que precisam, sem entrar em contato com o service desk. Superando a base de conhecimento 
habitual, o EV Self Help cria uma experiência de conhecimento interativa, que é dinâmica e contextualizada para as 
necessidades de um determinado utilizador. Os fluxos de conhecimento permitem que os utilizadores interajam com o 
conhecimento da mesma forma que interagem com um 
humano - com uma abordagem de conversação - permitindo uma experiência mais envolvente para 
o utilizador. 

TM

Self Help

O FATOR CHAVE DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Essa abordagem inovadora permite criar e 
distribuir conhecimento melhorando o 
envolvimento de toda a organização. A nossa solução 
disponibiliza as ferramentas necessárias à conceção de 
fluxos de conhecimento que 
funcionam em qualquer dispositivo. O EV Self 
Help permite acelerar a transformação digital 
transversalmente à organização, implementando uma 
estratégia de self service eficaz numa 
plataforma de tecnologia moderna, para qualquer 
função, incluindo funções não-IT.

UTILIZADORES FINAIS
Reduza significativamente os tickets de nível 1 
com respostas guiadas, capacitando os seus 
utilizadores a resolver os seus próprios 
problemas com fluxos de conhecimento 
interativos fornecidos onde e quando precisem. 

TÉCNICOS 
Melhore a produtividade da equipa de IT e, ao 
mesmo tempo, garanta resultados consistentes, 
fornecendo-lhes procedimentos de suporte 
guiados que permitem resolver problemas mais 
avançados e recorrentes.

NÃO-IT
Aumente a produtividade dos colaboradores 
com trabalho orientado, documentando os 
procedimentos de negócio e de formação para 
simplificar processos de trabalho complexos e 
melhorar novos processos ou funções.

http://www.easyvista.com/pt
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CRIE FLUXOS DINÂMICOS DE CONHECIMENTO

ANALISE O SUCESSO DO SEU CONHECIMENTO

DISPONIBILIZE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS

Design sem código que permite conceber fluxos de conhecimento que 
ajudam os colaboradores e clientes a envolver-se com o conhecimento 
de uma forma mais natural e lógica.

Obtenha análises pormenorizadas agregando estatísticas de
utilização e feedback de utilizadores finais para otimizar o fluxo do 
conhecimento, garantir a precisão do conhecimento e implementar 
práticas de melhoria contínua.

Os fluxos de conhecimento são publicados em apps de Web responsive 
que permitem um acesso simples a partir de qualquer dispositivo. Os 
fluxos de conhecimento podem ser facilmente integrados em portais, 
aplicações, comunidades e interações com chatbots.

A EasyVista é um fornecedor de software mundialmente reconhecido pelas suas soluções inteligentes de Enterprise Service 
Management (ESM), suporte remoto, observabilidade e tecnologias self-healing. Impulsionando o poder do ITSM, Self-Help, 
IA, da gestão de sistemas auxiliares, da monitorização, e da automatização de processos de IT, a EasyVista facilita a adoção de 
uma abordagem focada no cliente, proativa e preditiva na entrega de serviços e suporte. Hoje, a EasyVista ajuda mais de 3.000 
organizações em todo o mundo a acelerar a transformação digital, capacitando os seus líderes para melhorar a produtividade dos 
colaboradores, reduzir os custos operacionais e aumentar a satisfação de colaboradores e clientes em todos os setores, incluindo 
serviços financeiros, saúde, educação, indústria, entre outros. 

SOBRE A EASYVISTA

Mais informações em www.easyvista.com/pt
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