Sistema de comunicação e Pesquisa

Otimizando a comunicação das autarquias municipais

O que é o DISKVOX?
 Sistema de comunicação e pesquisa automatizado, via telefones

fixos e celulares, que utiliza ligações para realizar pesquisas e envio
de torpedo SMS nos comunicados.

Aplicações do sistema
 Comunicados: interrupção de fornecimento de água, realização de

obra...
 Cobrança e alertas: contas sem registro de pagamento; corte de

fornecimento...
 Pesquisas: satisfação de consumidores, opinião sobre obras, mídias de

comunicação de maior acesso aos consumidores...
 Campanhas: conscientização do uso responsável da água; incentivo ao

uso do auto atendimento via internet...
 Mensagens: natal, fim de ano, dia das mães...
 Convites: concursos públicos, feiras e eventos, contratação de

pessoal...

Diferenciais
NA DIVULGAÇÃO
 Maior eficiência, pois comunicados infalivelmente chegam em todas as

casas com celulares ou fixos;
 Mais rápido que qualquer outro veículo de comunicação. Capacidade

de enviar 5.000 mensagens por hora, 60.000 mensagens no dia;
 Permite se comunicar com grupos específicos (funcionários, bairros,

ruas...)
 Informa o número exato de pessoas que receberam a informação;

 Sistema ecologicamente correto;
 Melhor relação custo x benefício que qualquer outro veículo de

comunicação.

Diferenciais
NA PESQUISA
 Maior agilidade. O sistema realiza até 1500 entrevistas por dia;
 Maior credibilidade. Graças a agilidade e o baixo custo, a pesquisa é

realizada com a maior parte da população. Apesar do número maior de
entrevistados não alterar os resultados, gera repercussão e a certeza
que a pesquisa realmente foi feita;
 O software de relatório permite que o próprio cliente aplique os filtros

que desejar: por bairros, ruas, datas, respostas...
 O sistema exibe nome dos titulares das linhas, telefone, endereço e a

opinião do entrevistado, permitindo uma resposta personalizada;
 Menor custo que as pesquisas convencionais;

Os Cadastros
 Os cadastros de celulares podem ser realizados:
 Via internet;
 Através de ligações para os telefones fixos do município;
 Através do agentes de saúde do município;
 Através das escolas municipais;

 Através dos leituristas de hidrômetros.

 O DISKVOX possui um banco de dados atualizado com os telefones

fixos de todos os municípios do Brasil;

Mais informações em: www.quasarproducoes.com.br/
E-Mail: quasar@quasarproducoes.com.br
Tel: (31) 3817 6120

