
Assuma o controle e o desempenho do seu negócio

No mundo acelerado de hoje, velocidade e precisão são mais importantes do que nunca. A tela de 
monitoramento do Phantom é uma poderosa solução  projetada para avançar a maneira como 

empresas de taxi visualizam seus dados operacionais e resolvem seus problemas.

Medir o Desempenho
Definir os objetivos que importam para você e 
monitora-los automaticamente e continuamente 
em tempo real.

Personalizar Exibições
Escolha o layout padrão ou crie o seu próprio, clicando 
e arrastando a tela. Os resultados podem ser exibidos 
em telas grandes e também para usuários de 
computador individuais conforme necessário.

Resumir Estatísticas
Mostrar informações resumidas relevantes para 
cada departamento desenhando dados do 
Ghost, Phantom, App Passageiro e App Motorista.

Tome uma Atitude
Tornar o call center e as métricas de operações 
acionáveis   e permitir o gerenciamento pró-ativo 
de problemas de desempenho do serviço aos 
seus clientes e motoristas.
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O poderoso mecanismo de relatórios da Tela de Monitoramento do Phantom fornece uma visão em tempo 
real dos principais indicadores de desempenho da sua empresa. Sua infra-estrutura robusta captura, analisa e 
resume informações relevantes para que os gerentes possam monitorar estatísticas chaves, solucionar problemas 
e reagir rapidamente.

Visualização que funciona

A Tela de Monitoramento 
do Phantom mantém suas 
equipes informadas e
motivadas e permite que 
você visualize o desempenho 
do seu negócio.

A Tela de Monitoramento Phantom responde perguntas chave, incluindo:

Qual o método de pagamento utilizado pelos clientes?
Quantas corridas foram canceladas?
Quais são os meus níveis de automação em IVR, 
ABOP, App Passageiro e E-booking?

Há problemas com vôos ou trânsito?
Quantos novos clientes eu ganhei?

E mais....

Quantos despachos através do App foram solicitados?
Quantos despachos são realizados pelas telefonistas?
Qual o desempenho de cada operação individualmente?

Quantos motoristas estão trabalhando?

Quantos motoristas deixaram a empresa?

Qual meu tempo médio de despacho?

Qual a minha taxa de corridas perdidas e corridas 
concluídas?

Integração perfeita com os seu sistema
A Tela de Monitoramento do Phantom integrará perfeitamente o seu sistema despacho Ghost, o sistema de telefônia 
Phantom, o App do Passageiro, App do Motorista e o E-Booking para fornecer informações de desempenho agregadas 
e atualizadas a partir dessas fontes.
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