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Ofereça uma 
CX inteligente e 
perfeita

Com a Orquestração de dados conversacionais, você pode criar integrações e fluxos de trabalho 

automatizados entre a Zendesk e outros sistemas para que as experiências e os dados conversacionais 

fluam facilmente entre eles. Aplique uma lógica de negócios exclusiva para responder instantaneamente 

a atividades do cliente e iniciar fluxos de trabalho com base em eventos na Zendesk e outros sistemas. 

Desenvolvida pelos Serviços de Integração da Zendesk, um conjunto de middleware nativo para 

desenvolvedores, a Orquestração de Dados Conversacionais oferece às empresas uma visão mais 

unificada do cliente, disponibilizando uma experiência mais relevante e personalizada. 

Automatize vários sistemas

Elimine silos de dados e processos 
manuais, criando fluxos de trabalho 
integrados exclusivos para a sua 
empresa.

Responda com mais rapidez

Tome medidas instantaneamente em 
resposta a eventos do cliente em vários 
sistemas, definindo fluxos de trabalho 
com regras de negócios personalizadas.

Personalize interações

Personalize experiências do cliente com 
base no perfil e comportamento, 
sempre aplicando o nível certo de 
automação.

Orquestração de dados conversacionais

Automatize com agilidade

Obtenha a flexibilidade necessária para conectar sistemas e 

automatizar fluxos de trabalho sem depender de um exército de 

desenvolvedores ou uma plataforma de integração distinta.

Desenvolvimento rápido

Crie fluxos personalizados em semanas, não meses, com middleware 
predefinido e JSON declarativo e simples para orquestração de API, lógica 
condicional, autenticação e muito mais.
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Crie soluções personalizadas

Você conhece sua empresa melhor do que ninguém. Crie soluções que funcionam para você e seus 

clientes com suporte para uma ampla gama de casos de uso. Veja os exemplos abaixo.

Conecte-se com uma platafor-
ma de comércio eletrônico para 
conceder solicitações de 
reembolso para valores 
pequenos automaticamente, 
encaminhando para um agente 
apenas se o reembolso exceder 
um valor específico.

Aplique tags a usuários da 
Zendesk com base em 
atividades do cliente entre 
sistemas, por exemplo, 
adicionando uma tag "Cliente 
leal" com base no valor total de 
pedidos em uma plataforma de 
comércio eletrônico.

Encerre tickets duplicados na 
Zendesk, verificando outros 
tickets da Zendesk com o 
mesmo valor em um campo 
especificado.

Permita que os clientes re-
novem ou cancelem uma 
assinatura por meio de um 
formulário de ticket, conectan-
do a Zendesk a um sistema de 
gerenciamento de assinaturas. 

Integre-se a um sistema de 
gerenciamento de pedidos e 
adicione automaticamente 
informações de serviços ou 
pedidos a um ticket quando 
forem criadas.

Adicione um comentário a 
novos tickets da Zendesk e 
exclua anexos nos encerrados.

Automatize interações 
com o cliente e 
processos de negócios

Tome medidas com uma 
visualização unificada 
do cliente

Personalize a Zendesk e 
como ela se adequa à  
sua pilha

Personalização sofisticada

Crie fluxos de trabalho integrados perfeitamente 
adaptados à sua empresa e seus clientes, iniciando 
fluxos de trabalho com base em uma ampla gama de 
eventos na Zendesk e outros sistemas.

Simples e seguro

Evite o custo e a complexidade de ferramentas de 
terceiros, desenvolvendo a plataforma Zendesk com a 
segurança da conformidade de SOC2 e a autenticação 
de OAuth 2.0.
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