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Estamos na era da conveniência, 
a tecnologia e o ambiente virtual 
estão a deixar a vida quotidiana 
cada vez mais rápida e simples. 

A necessidade e o desejo das 
pessoas por soluções práticas 
cresce a uma velocidade sem 
precedentes.

NÃO HÁ TEMPO PARA A 
INEFICIÊNCIA

1 Introdução
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O DESAFIO DE CONSTRUIR EXPERIÊNCIAS

Dificuldade em criar uma cultura 
orientada à experiência do cliente

Utilização de informação imprecisa para prever 
picos no número de atendimentos

Diferentes sistemas para a gestão do serviço 
sem uma integração adequada

Elevado risco de perder clientes por 
causa da ineficiência do serviço

Fonte: Análise realizada pela McKinsey
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1.1 Como enfrentar estes desafios

ǩ Refina cada ponto de contacto com o cliente

ǩ Capacita os funcionários com ferramentas 
   fáceis de usar e informação útil.

ǩ Melhora a harmonia do espaço organizando as 
   filas de espera.

ǩ Escalável, flexível e capaz de evoluir em 
   conjunto com a sua organização.

ǩ Permite que os gestores apliquem um modelo 
   de medição sofisticada.

COMO O BLOOM MELHORA A 
PERFORMANCE DO SERVIÇO



O Bloom permite que as organizações moldem 
o percurso dos seus clientes, analisem métricas 
relevantes para a eficiência do serviço e criem 
valor a partir da obtenção de feedback do cliente.
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Interativo e fácil de usar

Conveniente e organizado

Informativo e pessoal

Aumente a performance do serviço

Capacite a equipa de atendimento

Otimize o fluxo dos clientes
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O fluxo dos clientes é o percurso que os clientes 
seguem para completar determinada tarefa em 
determinado contexto do atendimento.

Fluxo dos Clientes

CONGRUÊNCIA

CLAREZA ESCOLHA COMPROMISSO CONFIANÇA

CENTRALIZAÇÃO DESAFIO



Fluxo de clientes otimizado2.1
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ǩ Adaptável a uma grande variedade de indústrias

ǩ Sistema modular e escalável

ǩ Acomoda perfeitamente as mudanças do fluxo 
   de clientes

ǩ Une um software inteligente e um hardware de   
   design superior

ǩ Toda a interface do cliente permite uma 
   configuração multilingue

ǩ Pode ser facilmente integrado com outros sistemas

PRÉ-CHEGADA

FEEDBACK

GESTÃO

ATENDIMENTO

CHEGADA

ESPERA



ANTES

Caso prático2.2
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O utente seleciona um dos 
vários serviços disponíveis 

O utente 
dirige-se ao
dispensador
de senhas

OS UTENTES FAZEM FILA 
ANTES DO INSTITUTO 

ABRIR

O utente 
espera

O UTENTE É CHAMADO PARA O 
BALCÃO RESPECTIVO E PREENCHE 

TODOS OS FORMULÁRIOS E 
DOCUMENTAÇÃO



DEPOIS
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Dirige-se ao dispensador de senhas 
e seleciona um dos dois serviços 
disponíveis (Veículos ou Cartas 

de condução). 
Também pode preencher o seu 

número de telefone para receber 
notificações via sms sobre o estado 

do atendimento.

Durante a espera o agente/utente 
geral acompanha o estado do 
atendimento através do ecrã 
presente na sala e de sms.

AGENTE

UTENTE 
GERAL

Marcação prévia para os 
serviços do Instituto através

do Bloom Appointments

O AGENTE/UTENTE GERAL
CHEGA AO INSTITUTO

O AGENTE/UTENTE GERAL
CHEGA AO INSTITUTO

O AGENTE/UTENTE GERAL
CHEGA AO INSTITUTO

O AGENTE/UTENTE GERAL
CHEGA AO INSTITUTO

Dirige-se ao dispensador de senhas 
e seleciona a opção “check-in” in-

serindo de seguida o código que lhe 
foi atribuído na marcação

Funcionário (concierge) aborda o 
agente para efetuar o check-in. 

Insere o código de check-in.

Um funcionário (concierge) 
aborda o utente geral, para 

perceber melhor qual o 
sub-serviço mais adequado

O agente/
utente geral 

dirige-se para 
a sala de espera 
correspondente

AGENTE
QUER FAZER 

CHECK-IN

UTENTE
GERAL QUER

TIRAR 
SENHA

Concierge introduz informação 
do utente no sistema através 

do preeenchimento de 
formulários e transfere-o
para o sub-serviço mais 

adequado

O AGENTE/UTENTE GERAL
É CHAMADO PARA OBALCÃO 

RESPECTIVO
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Componentes do Sistema3

Promover experiências relevantes torna-se 
muito mais fácil com a solução completa e 
integrada do sistema Bloom.
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Bloom Appointments3.1

O Bloom Appointments permite aos profissionais 
gerir os agendamentos e oferece aos clientes 
uma melhor experiência, possibilitando 
marcações de forma autónoma.

ǩ Economia de tempo para as organizações, 
   equipas de atendimento e clientes

ǩ Agendamentos online (acesso 24/7)

ǩ Reduzido risco de ‘no-shows’

Agendamento no 
local, através de 
um dispensador 
de senhas



Pode aceder ao Bloom Appointments a partir de 
qualquer dispositivo com um browser web.

O sistema permite:

ǩ Verificar facilmente o estado de cada agendamento

ǩ Aceder aos perfil dos clientes e ao histórico individual

ǩ Conciliação de atendimentos a clientes com e sem 
   agendamento

ǩ Notificações automáticas

ǩ Widget personalizável para integração no website da 
   organização

12
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Bloom Virtual Ticket3.2

O Bloom Virtual Ticket permite que os clientes gerem 
uma senha de atendimento de forma remota, enquanto 
continuam seus afazeres diários.

Select a location

Location 1

Location 2

Location 3

Escolha do 
local

Detalhes da 
senha

Escolha do 
serviçoA - Service 1

B - Service 2

C - Service 3

D - Service 4

Select a service

A 024

Ticket info



Através da aplicação, os clientes podem:

ǩ Verificar as condições de espera em tempo 
   real antes de gerar uma nova senha

ǩ Procurar por local ou serviço, a partir da 
   sua localização geográfica

ǩ Receber notificações ‘in-app’

ǩ Cancelar a senha a qualquer momento

14
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Dispensadores de Senhas
Os Dispensadores de Senhas são uma solução simples para 
que os clientes entrem na fila de espera de forma autónoma.

Ticket Kiosks3.3
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TOUCH 10’’ / 15’’ WALLMOUNT 15’’ COMPACT 10’’

Opções para suportes: 
Suporte de mesa, 
parede, ou chão.
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Conteúdos personalizáveis

Interface multilingue

Compatível com qualquer 
rolo de papel térmico, com 
57 x 80 x 11 mm
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APLICAÇÃO ANDROID

SEM NECESSIDADE DE 
PAPEL

Tablet Kiosk
O Tablet Kiosk é uma solução simples e sem 
necessidade de papel para a emissão de 
senhas.

Não é preciso papel? Como o Tablet Kiosk 
emite as senhas?

ǩ Mostra um ticket virtual no ecrã do tablet

ǩ Depois de obter as informações dos clientes é 
   enviado um SMS ou email com os detalhes da 
   senha

ǩ Depois de obter a identificação do cliente o 
   Bloom utiliza as informações nos ecrãs e na 
   chamada



Rodapé
(RSS ou Feed de texto)

Logótipo + Data & Hora

Multimédia
+

Gestão das filas 
de espera
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Ecrãs para salas de espera3.4

As condições de espera podem ser melhoradas ao serem instalados 
ecrãs que transmitem conteúdo dinâmico e notificações ao cliente 
quando chega a sua vez de ser atendido.
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Integração com sistema de Digital Signage
O Bloom pode ser integrado com o atual sistema de Digital Signage 
da organização. Essa integração pode ser realizada facilmente 
através de HTML5 ou API.

O seu sistema
de Digital Signage

Sistema de 
Gestão de Filas
Bloom

O SEU SISTEMA DE
DIGITAL SIGNAGE

O SEU SISTEMA DE
DIGITAL SIGNAGE

+ 
SISTEMA DE GESTÃO DE

FILAS BLOOM

SISTEMA DE GESTÃO
DE FILAS BLOOM
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Ecrãs para balcões de atendimento3.5

Os ecrãs para balcões de atendimento são utilizados para 
identificar o respetivo balcão ou a última senha chamada, 
para que o cliente chamado saiba exatamente onde deve ir.

Os painéis de LED exibem a última 
senha chamada. É um dispositivo PoE.



QM-PAD3.6

O QM-PAD é uma aplicação intuitiva e de fácil 
utilização, que tem por objetivo permitir a 
gestão das senhas em cada balcão.
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Pausar senha

Cancelar senha

Informação da senha

Formulário

Chamar próxima senha

Rechamar senha

Terminar atendimemto

Transferir senha Duração do 
atendimento

Hora a que a senha 
atual foi chamada

Nº de senhas em 
espera por fila



Bloom Concierge3.7

Com esta aplicação, a equipa de atendimento tem uma 
ferramenta para abordar os clientes, entender qual o 
objetivo da visita e ajudá-los a entrar na fila de espera.

Com o Bloom Concierge a equipa de atendimento pode:

ǩ Verificar o estado das filas de espera em tempo real

ǩ Gerar senhas para os clientes e registar qualquer 
   informação necessária

ǩ Agendar marcações

ǩ Ajudar um cliente no processo de check-in

22



Bloom Extender3.8

FORMULÁRIOS

NÚMERO DA SENHA

MULTIMÉDIA

23

O Bloom Extender é uma aplicação Android para 
tablets com múltiplas funcionalidades. 

Esta aplicação permite:

ǩ Definir conteúdos para cada momento: quando 
   os clientes são chamados, enquanto estão a ser 
   atendidos e após o atendimento

ǩ Exibir a última senha chamada

ǩ Transmitir conteúdo multimédia

ǩ Exibir um formulário para recolher o feedback 
   dos clientes
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Arquitetura do sistema4

Além da alta capacidade de personalização, o Bloom 
também apresenta uma arquitetura adaptável a 
qualquer tipo de configuração organizacional.



Bloom Master | Sistema standalone4.1

O Bloom Master é a base fundamental do 
sistema de gestão de filas de espera:

ǩ Faz a gestão de todo o sistema de filas de 
   espera local

ǩ Oferece informação em tempo real e acesso 
   a estatísticas e dados históricos

ǩ Encontra, instala e gere todos os componentes 
   adicionais do sistema local

ǩ Permite que o sistema seja completamente 
   autónomo de conexões externas
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Dispensador 
de senhas

Switch

Player Bloom Master 

Ecrã

Balcões de 
atendimento
com QM-PAD

Players
Slave

VPN

Acesso ao backoffice
e estatísticas

TCP/IP

TCP/IP

HDMI

TCP/IP

A 03 B 05 E 02

TCP/IP

2 n1

Cada localização pode 
ter mais do que um 
Bloom Master.



INTEL NUC COMPACT BOX WINDOWS PC
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Players Bloom Master
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1

A 03

2

A 03

Ecrã

LAN
Dispensador
de senhas

Balcões de atendimento
com QM-PAD e Extender

Acesso ao
bakoffice e a

estatísticas

Bloom
Master

Localização 1

21 3

Ecrã

LAN
Dispensador
de senhas

Balcões de 
atendimento
com QM-PAD

Acesso ao
bakoffice e a

estatísticas

Bloom
Master

Localização 2

Bloom Appointments
widget

Aplicação
Bloom Virtual Ticket

Internet
/ VPN

Bloom Enterprise Server | Gestão Central4.2

É possível controlar e gerir uma 
rede de sistemas locais de um 
ponto central, escolhendo entre 
3 arquiteturas:

a ) Processamento Descentralizado
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Localização 1 Localização 2

Bloom Appointments widget Aplicação Bloom Virtual Ticket

Internet
/ VPN

Dispensador
de senhas

Dispensador
de senhas

Ecrã QM-PAD

Player

A 03

Ecrãs

Players Slave

A 03

Ecrã

Balcões de atendimento com QM-PAD 
e Bloom Extender

Player

1 2 1 2 3

b ) Processamento Centralizado
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1

A 03

2

A 03Ecrã

LAN

Dispensador
de senhas

Balcões de 
atendimento
com QM-PAD e 
Extender

Acesso ao
bakoffice e a

estatísticas

Bloom
Master

Localização com unidade de 
processamentolocal

Bloom Appointments
widget

Aplicação
Bloom Virtual Ticket

A 03

Ecrã

QM-PAD Extender

Localização sem unidade de 
processamento local

Ecrã

Player Player

Dispensador
de senhas

Service A - Counter 2

A 025

Internet
/ VPN

Phisical 
master 
controller

Virtual master controller

Estatísticas
e Dashboard

Comunicações
e integrações comuns

(API)

c ) Solução Híbrida



Backoffice do sistema local | Master5
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Visualizar informações sobre 
todos os atendimentos 

emtempo real

Acesso ao histórico de dados 
e estatísticas apresentados 

através de gráficos
interativos

Instalação e configuração 
todos os componentes do 

sistema

Criação e gestão de todos 
os serviços e balcões de 

atendimento

Personalização de todas as 
interfaces voltados para o 

utilizador final

Gestão dos utilizadores e 
atribuição de diferentes 

permissões

5
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Serviços

ǩ Crie um número ilimitado de serviços

ǩ Ative a emissão de senhas prioritárias em cada serviço

ǩ Defina indicadores de performance em cada serviço

Balcões de atendimento

ǩ Crie um número ilimitado de balcões

ǩ Atribua serviços a cada balcão

ǩ Defina prioridades para os serviços de cada balcão

Dispositivos

ǩ Procure rapidamente por dispositivos conectados à rede 

ǩ Personalize todas as interfaces voltadas para os clientes

ǩ Verifique o estado das conexões de cada dispositivo

Gestão5.1
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Formulários

ǩ Variadas aplicações: para registo no 
   sistema, para obter informações durante 
   o atendimento ou pedir feedback no fim do 
   atendimento

ǩ Tipos de questões: texto, escolha múltipla, 
    escolha única ou escala

ǩ Podem ser respondidos nos Ticket Kiosks, 
   no Bloom Concierge, no QM-PAD e no 
   Bloom Extender

Recursos5.2
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Galeria
É a página na qual os conteúdos 
multimédia, nomeadamente imagens e 
vídeos, são armazenados. 

Playlists
Exibem um conjunto ordenado 
de conteúdos multimédia e páginas HTML.

Feeds
Permite a exibição de mensagens de texto ou 
notícias online (feeds RSS) nos ecrãs.

Páginas
Informe e guie os clientes adicionando 
páginas de texto aos serviços nos 
dispensadores de senha.



Utilizadores

ǩ Crie um número ilimitado de utilizadores

ǩ Atribua balcões de atendimento a determinados 
   utilizadores

ǩ Atribua perfis a determinados utilizadores

 Perfis de utilizador

ǩ Crie novos perfis ou escolha entre as opções 
   pré-definidas

ǩ Defina as permissões de cada perfil

ǩ Edite ou apague perfis quando for preciso

34

Permissões5.3



Notificações para o staff

O Bloom pode ser configurado para, entre outras ocorrências, 
enviar notificações automáticas para o staff quando:

ǩ Uma nova senha é gerada

ǩ Existem senhas à espera sem ninguém no balcão 
   para atendê-las

ǩ O indicador de performance estabelecido foi ultrapassado

ǩ O utilizador do QM-PAD ultrapassou o tempo máximo 
   do atendimento

ǩ Um dispensador de senhas está em manutenção

ǩ O rolo de papel de um dos dispensadores de senhas 
   está quase a acabar ou já acabou

35

Comunicação5.4



36

Centro de Mensagens para clientes
O Centro de Mensagens permite a 
configuração e o envio de mensagens 
automáticas aos clientes.

O Bloom pode enviar mensagens 
automáticas quando:

ǩ Uma nova senha é gerada

ǩ A vez do cliente está próxima

ǩ O cliente é chamado

ǩ O atendimento é terminado

ǩ A senha está pausada no Bloom 
   Concierge
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SMS

Através de uma conta 
num provedor de serviços 

de SMS, é possível 
configurar esta integração 

e enviar mensagens 
de texto diretamente 

aos clientes.

EMAIL

Ao realizar a integração 
com um provedor de 
serviços de email, é 

possível enviar 
mensagens de email 

diretamente aos clientes.

ACTIVE DIRECTORY

Está também disponível 
o conetor de Active 

Directory, para validar 
utilizadores no Bloom. 

API

Através da sua API, 
o Bloom pode ser 

facilmente integrado 
com sistemas 

externos, interagindo 
de forma ativa ou 

passiva.

5.5 Integrações do sistema



Backups do sistema
Os backups do sistema podem ser completos ou parciais, 
permitindo o backup de: dados, configurações e recursos.

Logs do sistema
Os logs do Bloom guardam todos os eventos e ações dos 
utilizadores do sistema.

Traduções
Ao criar idiomas para a interface voltada aos clientes, é 
possível traduzir o conteúdo para qualquer idioma. 

Chamada de voz
Quando as senhas são chamadas, é possível ativar a 
função de chamada de voz para alertar os clientes.

Outros recursos5.6
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Backoffice do sistema central | Bloom Enterprise Server6
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6

Criação e gestão das 
localizações

Acesso ao backoffice de 
cada Bloom Master

Replique dados e 
configurações entre Bloom 

Masters e os seus 
dispositivos

Visão global do estado 
da rede

Verificar estatísticas de 
cada localização ou grupos 

de localizações

Gestão e configuração dos 
módulos externos 

(Virtual Ticket e Bloom 
Appointments)



Masters
Aceda ao Bloom Master de cada local 
para verificar o estado das filas, configure 
os componentes e edite as suas 
definições.

Virtual Ticket
Defina as condições para os clientes 
emitirem senhas virtuais: posição 
geográfica, tempo mínimo de espera 
e número mínimo de senhas a espera.

Replicação
É possível replicar as configurações 
de um Bloom Master para outras 
localizações, independentemente de 
quantos são e onde estão instalados.
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Queue Management (Gestão de filas de espera)6.1



Gestão de marcações
A equipa pode marcar e gerir 
agendamentos, conferir o estado 
das marcações realizadas pelos 
clientes e registar novos 
utilizadores no sistema.

41

Appointments (Agendamentos)6.2



Fluxo do agendamento
Esta página permite a definição 
do fluxo de informações exigida do 
cliente/equipa para o agendamento 
de um serviço.

Widget
Agregue facilmente a interface de 
agendamentos no website da 
organização, integrando o código 
HTML do widget do Bloom 
Appointments.

42



Para melhorar a consistência da informação através dos 
diversos módulos, a área de Recursos Partilhados do 
Bloom Enterprise Server centraliza a configuração dos 
seguintes elementos: rede, staff, clientes e recursos.

43

Gestão de recursos partilhados6.3



Transforme dados em performance7

Analise a experiência do cliente através dos 
dados e estatísticas providenciados pelo Bloom. 
Aceda a gráficos interativos com análises de 
dados históricos e informações em tempo real 
para melhorar a performance do serviço.

44



Queue Management (Gestão de filas de espera)

ǩ�Número de senhas emitidas e o seu estado atual

ǩ�Tempo médio de espera e comparação com o 
   respetivo indicador de performance

ǩ�Geração de senhas durante o dia atual

Appointments (Agendamentos)

ǩ�Número de agendamentos por estado

ǩ�Agendamentos por localização

ǩ�Agendamentos por serviço

Servidor

ǩ�Estado do hardware do servidor

ǩ�Estado da sincronização de cada Bloom Master

ǩ�Versão do sistema de cada Bloom Master

45

Dashboard7.1



A plataforma do Bloom fornece as 
ferramentas para obter, analisar e 
agir sobre o feedback dos clientes, 
num sistema completo de gestão 
da experiência do cliente. 

Centralmente, o sistema tem os 
mesmos dados e estatísticas do 
backoffice local, mas com um 
incremento essencial, agrega 
dados de toda a rede, inclusive 
do Bloom Appointments.
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Dados e estatísticas7.2



PERFORMANCE

ǩ�Tempo de espera e de atendimento 
   por serviço, balcões, ou dia da 
   semana

ǩ�Variação do tempo de espera

ǩ�Variação do tempo de atendimento

ǩ�Variação do tempo de permanência 
   do cliente no local

ǩ�Número de senhas pausadas ou 
   transferidas

ǩ�Fluxo de transferência das senhas

SENHAS

ǩ�Mapa de calor das senhas 
   emitidas anualmente

ǩ�Senhas geradas por serviço

ǩ�Senhas geradas por tipo de 
   dispositivo

AGENDAMENTOS

ǩ�Tempo de confirmação dos 
   agendamentos

ǩ�Marcações agendadas

STAFF

ǩ�Tempo de atendimento por utilizador

ǩ�Senhas atendidas por utilizador

ǩ�Detalhes das sessões por utilizador 
   (tempo ativo, tempo inativo e tempo 
   suspenso)

ǩ�Motivos para pausas e tempo total

FORMULÁRIOS

ǩ�Resultados das questões de escala

ǩ�Resultados de perguntas de escolha 
   única

ǩ�Resultados de perguntas de escolha 
   múltipla

47



Listas

Aceda a informações detalhadas sobre senhas, 
agendamentos, staff, formulários e clientes.

Relatórios

Os relatórios do Bloom são uma ferramenta 
desenvolvida para manter os gestores e líderes 
informados sobre a performance do serviço.
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ǩ�Descarregue os relatórios 
como PDF ou ficheiros CSV

ǩ�Configure envios automáticos 
de relatórios por email

É preciso apenas um clique 
para descarregar listas em 
formato CSV
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