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Redução do tempo de espera 
percecionado e real

Serviço ao cliente de 
elevada qualidade

Aumento na eficiência 
de recursos 

Fácil de instalar
e fácil de usar

Reforço da lealdade
do cliente

Alinhamento com as 
necessidades do cliente

BLOOM

OFERECE UM SERVIÇO DE QUALIDADE AO CLIENTE 
EM QUALQUER MOMENTO, EM QUALQUER LUGAR?

dos consumidores trocaram 
de marca devido a um fraco 
serviço ao cliente66% das experiências de compra 

baseiam-se na forma como 
os clientes sentem que estão 
a ser tratados

70%

O Bloom é um avançado sistema de gestão 
de atendimento que garante aos seus 
clientes o melhor serviço. É baseado nas 
últimas tendências da tecnologia e equipado 
com ferramentas de administração fáceis 
de utilizar.

O tempo de espera é o fator mais importante 
na satisfação do cliente.”
por Paco Underhill, em Why We Buy

Filas e tempos de espera longos são um problema transversal a vários setores. 
Mais do que nunca, a experiência do cliente tornou-se um diferenciador crítico 
para as organizações. Proporcione aos seus clientes um serviço de elevada 
qualidade e irá fortalecer a sua marca e reter os seus clientes.

- Controlar e prever o
fluxo de clientes

- Manter os seus clientes 
informados

- Aceder a informação 
relevante à otimização

dos seus recursos

Com o Bloom, é possível:

dos clientes recorrem mais 
frequentemente às empresas 
com as quais tiveram uma 
experiência positiva

50%
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Localização 3

O cliente pode-se 
registar no sistema 
gerando uma senha 
virtual, uma senha 

em papel ou fazendo 
uma marcação.

1

Enquanto os clientes 
aguardam, pode 

apresentar informação 
sobre o estado da fila de 

espera ou publicidade 
nos ecrãs.

2

Chame o próximo 
cliente e ele irá 

receber vários tipos de 
notificações a alertar 
que vai ser atendido.

3

4
Após o atendimento, 

pode solicitar aos 
seus clientes que 
preencham um 
formulário de 

satisfação.

O Bloom vai de encontro às necessidades de todos os tipos de 
atividades e organizações, dada a sua vasta gama de produtos 
que, integrados entre si, resultam na experiência ideal para os 
seus clientes, o seu staff e para o seu negócio.

AGORA VAMOS EXPLICAR
COMO FUNCIONA O BLOOM...

Desenhe o fluxo que melhor se 
adequa ao seu negócio, do início 
ao fim do atendimento.

Governo

Banca

Grandes cadeias
de distribuição

Farmácias

Saúde

Retalho

Restauração

Educação



BLOOM

Cada localização necessita de um Master, o cérebro que controla todo o 
sistema. Trata-se da base fundamental do sistema Bloom, vital no controlo 
e gestão das filas e para lhe dar acesso a informação em tempo real, 
estatísticas e histórico de dados. O Master permite ainda detetar, instalar e 
gerir os componentes adicionais do sistema.

Enquanto cérebro do sistema,
este player...
... gere todos os componentes locais 
do sistema 

... é responsável pelas comunicações 
com o servidor

... confere ao sistema uma completa 
autonomia e independência de 
conexões externas

TUDO COMEÇA COM
O MASTER



BLOOM

Economizar tempo

Antes de chegar ao local, o cliente não sabe o número de pessoas  que está à sua 
frente e, ao chegar, não tem a certeza sobre qual o serviço que melhor se adequa 
às suas necessidades. Existe demasiada incerteza...

Com o Bloom, os clientes podem-se registar previamente através do agendamento 
de marcações online ou gerando uma senha virtual. Ao chegar à loja, o processo de 
check-in e registo no sistema é, também, simples e direto.

Sistema web-based para agendamento e 
gestão de marcações. Dê oportunidade 
aos seus clientes para agendarem as 

suas próprias marcações.

Bloom Appointments

1

Aplicação móvel que permite aos seus 
clientes gerar uma senha antes de chegar 
ao local, enquanto se mantêm informados 

sobre o processo de atendimento.

Virtual Ticket

Dispensadores de senhas que 
permitem aos clientes fazer check-in, 

gerar uma senha ou fazer uma 
marcação de forma autónoma.

Solução simples para tablets que 
permite aos clientes fazer check-in, 

registarem-se no sistema ou fazer uma 
marcação de forma autónoma. 

Tablet Kiosk

Dê a um membro do seu staff um tablet com 
esta aplicação para que aborde os clientes, 

perceba o que eles vieram fazer e os ajude a 
entrar no processo de atendimento.

Concierge

Preveja quantos clientes são 
esperados e aloque o seu staff e 
recursos de forma mais eficiente

Economize tempo em todas as 
fases do processo

Emissão de senhas autónoma 
e simples

Priorize clientes

Conciliação perfeita entre 
clientes inesperados e clientes 
com marcações

Dispensador
de Senhas

ANTES DE CHEGAR CHEGADA

A Receitas Médicas

Cosméticos

Encomendas

Diversos

B

C

D



BLOOM

Enquanto esperam pela sua vez, os clientes tendem a sentir frustração e tédio. Ninguém 
quer perder o seu tempo numa fila quando poderiam estar a fazer outra coisa.

Com o Bloom, pode melhorar as condições de espera dos seus clientes, ao apresentar 
conteúdos dinâmicos e enviar notificações sobre o estado da fila de espera. Isto irá permitir 
aos clientes utilizar o seu tempo de espera da forma que lhes for mais conveniente.

Tirar partido do tempo de espera2

Pode ter ecrãs para apresentar 
conteúdos multimédia, promover 

produtos/serviços e manter os 
clientes entretidos.

Ecrãs Principais

Nos balcões de atendimento é útil 
apresentar também alguma informação, 

principalmente sobre que senha ou cliente 
está a ser atendido em cada balcão.

Ecrãs Secundários

Apresente conteúdos multimédia e solicite o 
preenchimento de questionários através de 

tablets localizados nos balcões de atendimento.

Bloom Extender

Através desta aplicação, os seus clientes 
estarão continuamente atualizados em 

relação ao estado da fila de espera.

Virtual Ticket

Proporcione um tempo de espera 
mais informativo e relaxante

Reduza o tempo de espera 
percecionado e real

Entretenha os clientes através de 
conteúdos de digital signage

Aumente as suas vendas através 
de publicidade digital

Os seus clientes têm autonomia 
para escolher o que preferem 
fazer enquanto esperam

INTEGRAÇÃO COM DIGITAL SIGNAGE
Continue a usar o sistema de Digital Signage da sua 
preferência e organize os seus clientes com o Bloom.



BLOOM

Quando chega a vez do cliente, é necessário que seja notificado rapidamente, em 
alguns casos, existe falta de informação ou ecrãs insuficientes.

Com o Bloom, pode notificar o cliente de diversas formas: através dos ecrãs, 
acompanhado de um sinal sonoro ou chamada de voz, e, ainda, através de 
mensagens SMS ou notificações de telemóvel.

Os clientes não podem perder a sua vez3

Quando a próxima senha é chamada, a 
informação é realçada nos ecrãs e pode ser 
reforçada por um sinal sonoro ou chamada 

de voz no seu idioma.

Ecrãs Principais

Os ecrãs secundários realçam a senha que 
foi chamada no balcão de atendimento 

correspondente e para onde o cliente se 
deve dirigir.

Ecrãs Secundários

Aplicação para tablet que permite apresentar o 
número do balcão de atendimento, a última senha 
chamada ou o nome do cliente. Pode, ainda, exibir 
conteúdos multimédia ou mensagens, enquanto 

os seus clientes estão a ser atendidos.

Bloom Extender

Através da aplicação móvel, os clientes 
receberão notificações quando estiverem 

prestes a ser atendidos.

Virtual Ticket

Notifique facilmente os seus 
clientes quando vão ser
atendidos

Disponha de diferentes opções 
e soluções para apresentar 
notificações

Comunique promoções especiais 
enquanto os seus clientes são 
atendidos

Mantenha os seus clientes ao 
corrente sobre informação 
relevante, como, por exemplo, 
o horário de atendimento



BLOOM

O desconhecimento sobre o desempenho do negócio e qualidade de serviço é uma 
situação comum. 80% das empresas acredita que fornece um serviço de excelência, mas 
apenas 8% dos seus clientes pensa que essas mesmas empresas realmente fornecem 
um serviço de elevada qualidade.

Com o Bloom, pode obter feedback dos seus clientes através de questionários 
disponíveis no local. Pode convidá-los a preencher um inquérito de satisfação ou criar 
um formulário com qualquer tipo de informação que possa ser útil para o seu negócio.

Escute os seus clientes4

Obtenha um feedback real sobre 
a qualidade do seu serviço ou 
outras informações relevantes

Estreite a relação entre si e os 
seus clientes e conheça as suas 
expectativas

Meça a satisfação dos clientes 
em tempo real

Conhecimento mais alargado das 
necessidades dos seus clientes

Reforce a lealdade dos seus 
clientes

Esta aplicação irá apresentar um questionário 
e uma mensagem de agradecimento após o 

atendimento do cliente.

Bloom Extender

Os seus clientes podem, também, avaliar o seu 
serviço através da aplicação móvel.

Virtual Ticket



OU

Como é uma aplicação web, o 
QM-PAD pode ser usado no 
computador que já existe no 

balcão de atendimento

noutro aparelho (tablet ou 
smarthphone) que tenha um 

web browser.

BLOOM

VAMOS VER O QUE ACONTECE
NOS BASTIDORES...

Com uma abordagem extremamente intuitiva, o backoffice do 
Bloom permite-lhe configurar rapidamente todo o sistema e 
os seus componentes.

Através do QM-PAD, a sua equipa pode chamar ou gerir as senhas. Está incluído no 
sistema e pode ser usado num número ilimitado de balcões de atendimento.

- Design atrativo e uma 
interface muito intuitiva

- Web-based e multiplataforma 
- Deteta automaticamente todos 
os componentes conectados na 

mesma rede local



BLOOM

CONHEÇA O SEU NEGÓCIO
A FUNDO

O Bloom dá-lhe acesso a estatísticas em tempo real que lhe permitem 
monitorizar o seu negócio. O sistema gera, ainda, métricas e relatórios 
para que possa otimizar os seus recursos, conhecer melhor os seus 
clientes e ter uma visão mais alargada do seu negócio.

Add automatically all devices connected to the 
local network.

Real-time and useful statistics, allowing you
to monitor your business

Metrics and reports to enable you to optimize 
your resources

Pode ter acesso a estatísticas...

| Diariamente e num determinado espaço de tempo, por 
  serviço, utilizador e balcão de atendimento

| Sobre o tempo de espera e de atendimento, número total
  de senhas atendidas, em espera, pausadas e canceladas

| Através de gráficos comparativos

| Em tempo real apresentadas no dashboard



BLOOM

FAÇA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO
DE TODA A SUA REDE

O Bloom Enterprise Server é uma solução para redes grandes e descentralizadas. 
Este sistema permite-lhe fazer uma gestão central e remota de todos os Masters 
da sua rede Bloom, assim como conhecer a fundo o seu serviço de atendimento ao 
cliente através da análise de estatísticas.

Acompanhe o desempenho global do seu negócio, verificando as estatísticas de cada 
localização ou grupo de localizações, e compare-as entre si. Este será um grande 
suporte para as suas decisões executivas com o objetivo de melhorar o seu negócio, 
a experiência do seu cliente, e, consequentemente, a fidelidade dos seus clientes.

- Faça a gestão de todas 
as configurações da sua rede 

em tempo real
- Tenha uma rápida perceção sobre 

o estado da rua rede global
- Ferramentas de monitorização 
e de reporte muito abrangentes 

para todos os níveis 
de gestão 

BLOOM ENTERPRISE SERVER
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Um bom serviço é o melhor 
cartão de visita

SEDE CONTACTOS

Rua Dr. Manuel José de
Oliveira Machado, nº 37
4700-706 Braga
Portugal

Tel.: +351 253 202 085
Fax: +351 253 202 089
Email: info@q-better.com
Site: www.q-better.com


