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Empresa
A ExecuTI é uma empresa especializada em desenvolvimento 

de softwares corporativos e aplicativos. Nossa equipe possui 

especialistas em desenvolvimento web, mobile, big data. O 

nosso foco é desenvolver grandes parcerias para bons 

negócios.

Veja abaixo alguns de nossos cases:

Aplicativo que conecta 

Profissionais de serviços a 

clientes por aproximação. 

Plataforma para gerenciamento de 

Distribuidoras/Montadoras de 

alimentos, possui uma plataforma 

WEB e um aplicativo na versão 

Android.

Ferramenta para pesquisa pública e de 

satisfação eletrônica, utilizado pelo principal 

instituto de pesquisa do RS, inclusive foi 

possível divulgar a opinião dos brasileiros 

em relação a greve de caminhoneiros em 

primeira mão. 

Sistema de e-commerce 

totalmente customizado para 

o cliente.
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Apresentação do sistema 
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ProVendas

O ProVendas é um CRM específico para Contact Center.

Com esta ferramenta, o gestor poderá melhorar o desempenho das suas vendas através do

desenvolvimento e gerenciamento de estratégias específicas para seu produto, aumentando sua

produtividade e a reduzindo os custos com ligações desnecessárias.

Desenvolvido com a poderosa tecnologia WEB, sua implantação é realizada em poucos dias e seus

usuários serão completamente treinados em questão de horas.
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Módulos

Intercomunicação

• Importação de mailing

• Higienização

Gerenciamento

• Desenvolvimento e 

gestão de Estratégias

• Distribuição Operadores

• Busca por lotes a clientes

Operação

• Cadastro p/ atendimento 

• Integração com discador

• Ligações

• Carteira

Back Office

• Controle e recebimento

on-line do status de

todas as vendas

Cadastros

• Cliente

• Acionamento/Tabulação

• Script de Venda

• SMS

Análise

• Relatórios de produção e

produtividade.

• Gráficos comparativos



Vantagens do ProVendas
Aumento de Produtividade

• Com o sistema Provendas, o operador não perde 

tempo com planilhas em EXCEL e ligações 

improdutivas.

• O gestor monta as estratégias e os operadores 

recebem somente ligações positivas.

• Enquanto um operador disca para um cliente, o 

discador do Provendas está discando para 5 

clientes ao mesmo tempo.

PENSE NISSO!!!

FAÇA SEUS NÚMEROS SUBIREM!!



Vantagens do ProVendas

• Desenvolvimento e Gerenciamento de estratégias  

por campanha, possibilitando aumentar a 

produtividade e a assertividade nas ligações;

• Possibilidade de segmentação de campanhas por 

clientes e equipes;

• Integração com Discador, entregando 

simultaneamente ao operador a ligação e a tela de 

atendimento,  otimizando assim o tempo entre cada 

contato telefônico.

• Tabulações para atendimentos, possibilita configurar 

para que a classificação do atendimento resulte em 

uma nova ação;

• Agendamento de retornos; 



Vantagens do ProVendas

• Possibilidade de cadastro de diversos tipos de 

produtos e itens, facilitando assim o gerenciamento de 

negociações por produto ou itens;

• Envio de SMS (Avulso e Em Massa);

• Classificação de Status por telefone, resultando em 

uma base de contatos mais precisa; 

• Importação de mailing

• Cadastro de Scripts para vendas;

• Emissão de relatórios de produção e produtividade;

• Gráficos comparativos de estratégias;
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Você pode utilizar o Provendas

Nas vendas personalizadas ou combos de 
Telefonia, TV a cabo e Banda Larga

Para oferta de empréstimos e 

em negociações de cobrançaOU
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Parceiros
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Clientes



Demonstração do Provendas

Acesse o link ProVendas Demo

Usuário: provendas

Senha: provendasdemo

http://189.59.4.146:8049/ProVendasDemo/open.do?action=open&sys=SPV_PROVENDASDEMO


www.executi.com.br contato@executi.com.br(51) 3414.3508

Agende uma visita com um dos nossos consultores.


