
Gestão de Informação ao Cliente

Gestão de Dados e Integração

Single View

Visão única do cliente

Finalmente, uma visão única 
que você pode confiar.



As percepções mais críticas dos 
clientes estão escondidas em seus 
dados. Desbloqueie o maior valor 
com uma visão verdadeira.

As melhores decisões 
dependem de um único 
ponto de vista.
Existem muito mais coisas que você 
pode aprender sobre seus clientes.
Os princípios parecem fáceis: nome, 
endereço, números de conta. No 
entanto, às vezes conseguir esse 
direito é um desafio.

Uma visão única completa oferece 
mais. O que eles compram. Como 
fazem as suas compras. Onde eles 
gastam seu tempo. O que eles 
valorizam. Infelizmente, a maioria das 
organizações não pode capitalizar 
sobre a enxurrada de dados que está 
disponível hoje.

É hora de esmagar as barreiras de 
dados, conectar as informações de 
difícil acesso e compartilhá-lo através 
de todo o seu negócio. Finalmente, 
uma visão totalmente integrada de 
360o graus está ao seu alcance. Exato, 
enriquecido e acessível, a Pitney 
Bowes oferece a Visão Única singular 
do cliente que você necessita, quando 
e onde for necessário.

A integração da tecnologia de 
dados é um grande desafio.
Quando a informação crítica não está 
conectada, você perde importantes 
oportunidades de desenvolvimento 
de negócios. Uma organização que 
não pode controlar seus dados 
simplesmente não pode controlar o 
seu negócio.

A mudança é uma batalha 
constante.
Não é fácil de acertar um alvo em 
movimento. Nomes de lugares, de 
ruas e das pessoas estão mudando 
constan- temente. As pessoas ficam 
se casando, divorciado e mudando os 
nomes e alguns morrem.

Os desafios não param por aí. Com a 
explosão das mídias sociais, as pessoas 
interagem com sua empresa em mais 
canais e locais, e alguns até mesmo 
se conectam por meio de mais de 
um canal ao mesmo tempo. Sem as 
ferramentas certas, você nunca vai 
obter percepções com base nos dados 
mais exatos, precisos e atualizados.

Os projetos tradicionais de Gestão de 
Dados Mestre pode levar anos para 
implementar. No momento em que 
estiver pronto, as necessidades de 
negócios mudaram. Felizmente, existe 
uma maneira melhor.

A Visão Única que você precisa, 
quando e onde for necessário.

Melhorar as decisões de negócios 
hoje e amanhã.
• Conectar dados em silos
• Adicionar contexto para perfis de 
clientes
• Descobrir, percepções oportunas
• Criar experiências de clientes 
poderosos
• Satisfazer os seus clientes

A Pitney Bowes oferece a visão 
única que funciona.
Agora você pode rapidamente ligar os 
dados do cliente em todos os aspectos 
da sua organização. Você vai ganhar 
uma visão flexível de 360 graus que 
podem ajudá-lo a identificar relações, 
descobrir oportunidades e envolver 
seus clientes de maneira significativa.

Agilidade nos negócios
Em vez de links codificados, a 
solução de Única Visão do cliente da 
Pitney Bowes tira proveito de novas 
tecnologias que permitem descobrir 
as relações óbvias e não óbvias, não 
importa a fonte, dimensão ou tipo de 
dados.



Maior exatidão
A qualidade dos dados é uma parte 
integrante da nossa Individual Vista do 
Cliente. Nós padronizamos, validamos 
e verificamos as informações, 
trazendo a maior exatidão as 
informações do cliente implementado 
em toda a organização.

Percepções mais profundas
Enriqueça seus dados com mais de 
350 conjuntos de dados geográficos, 
demográficos e específicos da 
indústria única para expandir sua 
percepção do cliente. Integrar 

facilmente estas Visões Únicas do 
Cliente e você vai ganhar perspectivas 
rentáveis você pode colocar para 
funcionar.

Todos os dias, as empresas descobrem 
como uma visão única ágil direciona 
a decisões estratégicas mais 
inteligentes. Elas são alvos de clientes 
no lugar certo no momento certo e 
os servem melhor em cada ponto de 
interação. Essa percepção reforçada 
ajuda a diminuir os custos, aumentar 
os lucros, melhorar a satisfação do 
cliente e aumentar a eficiência do 
marketing.

75%

42%

de todas as empresas sentem uma visão 
única do cliente em todos os pontos de 

contato é importante ou essencial.

dos CEO/CIOs globais dizem que a 
integração da tecnologia é o seu 

maior desafio.
Fonte: KPMG, “Going behind the data. Achieving 
actionable insights with data and analytics.” [Indo 
atrás dos dados. Alcançando percepções com dados 
e análises.] 2014.

Executar um conjunto 
abrangente de recursos em 
uma única plataforma.

Cotações, padronizações e validações dos dados.

Informações de vinculação para entregar as novas 
perspectivas de relacionamento.

Fazer conexões através de qualquer fonte de dados, 
seja dentro ou fora da organização.

Realçar os dados tradicionais com informações 
vitais contextuais, incluindo a localização, 
demografia e muito mais.

Informar a análise preditiva para uma percepção 
mais poderosa.

Torna mais fácil para gerenciar as exceções para 
padronizar a governança de dados através das 
linhas de negócios.

Visualizar as relações com mapas e gráficos do 
banco de dados.

Integrar percepções do processo e fluxos de 
trabalho existentes.



Impulsionar o valor corporativo.
Fazer com que todos estejam na
mesma página, é bom para os 
negócios. Unificar os dados do cliente 
em toda a organização e desfrutar 
dos inúmeros benefícios de um único, 
abrangente e conectado vista. Não 
são os apenas executivos, cada parte 
de seus benefícios de organização, 
incluindo vendas, marketing, 
operações, atendimento ao cliente, 
funcionários de campo, gestão de 
riscos e compliance.

Com maior exatidão, agilidade e 
contexto, uma verdadeiro visão única 
resulta em resultados de negócios 
mais rentáveis:
• Identificar as novas oportunidades 
de vendas orientadas.
• Descobrir respostas mais rápidas.
• Tomar as decisões mais inteligentes
e mais eficazes.
• Reduzir os custos de atendimento ao 
cliente on-line.
• Risco local e mitigar perdas.

Adicione a precisão para o 
envolvimento do cliente.
Os benefícios de uma visão única ir 
além das decisões mais inteligentes. 
Com acesso em tempo real a visão 
extraordinária, as equipes podem criar 
experiências que são mais relevantes, 
personalizadas e interativas. Nossa 
solução faz com que seja possível 
fornecer mais eficiente, satisfazendo as 
interações da central de atendimento. 
Automatizar os autosserviços em 
uma forma pessoal. E, personalizar as 
interações baseadas no tempo, lugar e 
contexto de cada compromisso.

Serviços financeiros
Aumentar a sua 
participação nos gastos.

• Cumprir com a anti-lavagem de dinheiro e KYC [Conheça 
seu Cliente].
• Melhorar a resolução da entidade para combater a 
criminalidade financeira.
• Criar as experiências personalizadas dos clientes. 
• Otimizar as filiais, ATM e redes on-line.
• Reduzir o volume da central de atendimento.

Telecomunicações 
Capitalizarsobrea
sua cobertura.

• Otimizar o mapeamento de cobertura confirmada sem fio. 
• Avaliar os ativos de rede contra locais de assinantes.
• Integrar para oportunidades de big-data.
• Otimizar as atividades de venda incrementada 
e venda cruzada.
• Aumentar a fidelidade do cliente.

Seguro
Lucro de uma 
perspectiva precisa.

• Preço, avaliações, gerenciar e mitigar o risco.
• Detectar as fraudes em tempo quase real.
• Criar as experiências personalizadas dos clientes.
• Adquirir novos clientes e reter os clientes existentes. 
• Faça todos os clientes mais rentáveis.

Setor público
Conecte-se com a 
sua comunidade.

• Alocar e gerenciar ativos e serviços do governo.
• Analisar o crime por dia, hora, local e tipo.
• Melhorar a eficiência de agência por meio de um melhor 
atendimento ao cidadão.
• Tomar as medidas para reduzir o desperdício, 
fraude e abuso. 
• Reduzir os pagamentos indevidos e custos de investigação.

Varejo
Criar as experiências de 
clientes poderosos.

• Informar em tempo real, as interações móveis.
• Ativar o melhor e próximo compromisso. 
• Colocar as lojas nos locais mais rentáveis. 
• Otimizar as vendas de omnicanal
• Reduzir o risco e combater a fraude.

Planos de Saúde
Melhorar as ligações 
e cumprimento.

• Reduzir o tempo de integração e os custos.
• Melhorar membro/satisfação do paciente.
• Permitir a colaboração entre pagadores e provedores. 
• Identificar lacunas nas redes de atenção.
• Criar, registros de clientes compatíveis abrangentes

Integrar para o sucesso acelerado.
Descubra as informações valiosas que você pode aplicar, 
de muitas formas rentáveis.



Acesse a mina de big data.
Podemos ajudá-lo a integrar o 
processamento de qualidade de 
dados diretamente em plataformas 
de big data, então você pode 
processar grandes quantidades de 
dados em um ritmo surpreendente. 
Puxe conteúdo não estruturado 
em visões multidimensionais, 
melhorar a qualidade dos dados 
instantaneamente, em seguida, 
aproveitar e compartilhar essas 
informações valor corporativo.

A riqueza de recursos dentro de
uma única plataforma.
Vamos ajudá-los a montar a melhor 
visão única do cliente para suas 
necessidades empresariais. Os 
componentes distintos, todos dentro 
de uma plataforma única e poderosa, 
torná-lo possível alcançar resultados 
extraordinários.

• Gestão de Nome/Endereço
• Qualidade de dados
• Governança da Informação
• Integração de dados
• Federação de Dados
• Gestão de Dados Mestre
• Análise de clientes
• Percepções Visuais

Aberto para negócios.
Construído com arquitetura aberta 
que se integra facilmente com a 
tecnologia existente, a Visão Única 
do Cliente da Pitney Bowes funciona 
perfeitamente dentro de sua 
operação. Uma visão única permite 
que você visualize suas análises e 
tirar proveito dos dados do cliente e 
percepções como nunca antes.

Os líderes de mercado contam com 
a Pitney Bowes. Você também pode. 
Com um histórico de 30 anos de 
exatidão e precisão, o nosso software 
e conjuntos de dados desempenho 
de impacto para os líderes atuais do 
mercado:

• 40 dos 50 principais fornecedores 
de telecomunicações.
• Mais das 300 companhias de 
seguros em todo o mundo.
• Centenas de agências governamentais. 
• Milhares de corporações.

Obter o ponto de vista do cliente 
abrangente que você precisa, quando 
e onde for necessário. Entre em 
contato com a Pitney Bowes hoje e 
descubra como a nossa Visão Única do 
Cliente pode adicionar ao seu sucesso.

A Pitney Bowes oferece uma forma 
mais inteligente e mais ágil da Visão 
Única do Cliente.

Otimizar a cada interação.
As possibilidades são infinitas.
Por exemplo, uma visão única do 
cliente ajuda a transformar vídeo 
interativo personalizado em uma 
poderosa ferramenta de construção 
de negócios.

• Os espectadores traçam seus 
próprios caminhos através de uma 
experiência de vídeo personalizado 
convincente.
• A interatividade em tempo real 
inicia, então eles visualizam mais e 
aprender mais.
• Acesso a qualquer hora melhora a 
experiência do cliente em todo ciclo 
de vida.
• Agiliza a ação. Aumenta a eficiência. 
Reduz os custos




