
Apresentação TOPdesk



TOPdesk HISTÓRIA

FIVE STARS
CUSTOMER EXPERIENCE

TI RH FM

A TOPdesk surgiu em 1993 na cidade de Delft, Holanda. Nosso início foi focado para atender uma Universidade 
nas áreas de TI, Manutenção e RH. Já surgimos com um foco em CSC antes mesmo do termo ser amplamente 
aplicado no mercado.
Nosso foco sempre foi oferecer uma ferramenta madura, aderente aos processos de ITIL, e que ao mesmo 
tempo seja amigável, trazendo uma experiência 5 estrelas aos usuários!



TOPdesk PRESENÇA GLOBAL



TOPdesk HISTÓRIA NO BRASIL

BRASIL
SÃO PAULO

FILIAL LOCAL

+ GESTÃO COMERCIAL
+ IMPLANTAÇÃO PRÓPRIA
+ SUPORTE EM PORTUGUÊS
+ DESENVOLVEDORES NO BRASIL
= MAIOR QUALIDADE DE ENTREGA

No Brasil, estamos desde 2013 com uma filial local, na cidade de São Paulo. Após um início no país através de 
revendas, observamos uma péssima qualidade na entrega, o que forçou os holandeses a investirem no Brasil, 
trazendo gestão comercial, implantação, suporte e desenvolvedores para nosso país. 

Hoje a TOPdesk Brasil possui mais de 30 colaboradores, mais de 150 clientes e uma equipe treinada na Europa 
para trazer aos nossos clientes a qualidade já reconhecida internacionalmente.
Contamos, ainda, com o apoio dos mais de 700 colaboradores pelo mundo, em constante cooperação.



TOPdesk CLIENTES NO MUNDO



TOPdesk CLIENTES BRASIL

Setores

Saúde

Educação

Financeiro

Indústria

Varejo

Outros



TOPdesk RESULTADOS & NÚMEROS

Backlog diário: 600 110

Retenção no 1° nível: 58% 89%

Chamados e operadores: 195k / 50 306k / 46

Satisfação solicitantes: 69% 94%

Retenção no portal: 0% 17%

Solução em até 24h no 1° nível: 50% 95%



TOPdesk RECONHECIMENTO



Nosso Software

Funcionalidades para 

excelência de serviços



TOPdesk BENEFÍCIOS COM UMA FERRAMENTA PARA CSC



TOPdesk PORTAL DE AUTOATENDIMENTO

Muitas empresas sofrem com a insatisfação 
dos usuários por não usarem ferramentas 
amigáveis, o que aumenta o uso de telefone e 
e-mails, resultando em grande desgaste das 
equipes para gerenciar as demandas.

Com o TOPdesk, oferecemos em nosso portal:

• Uma visão amigável para o solicitante
• Opções de parametrização de cor, logo, 

botões e formulários
• Acesso à Base de Conhecimento
• Acompanhamento das solicitações
• Aprovação de demandas
• Chat 



TOPdesk PORTAL DE AUTOATENDIMENTO

No formulário, ao digitar uma palavra-chave, a 
ferramenta reconhece e oferece uma possível 
solução ao solicitante, dando uma solução 
imediata e evitando perda de tempo com 
chamados simples.



TOPdesk BASE DE CONHECIMENTO

Vivemos na era digital e o “efeito Google” vem 
compartilhando conhecimento em uma 
velocidade enorme, trazendo praticamente 
qualquer assunto com poucos cliques.

Acompanhando essa tendência, oferecemos 
no TOPdesk a possibilidade do usuário de ter 
uma solução na palma da mão, no qual além 
de elevar sua satisfação, poupa muito tempo 
dos times de atendimento que poderão ficar 
apenas em chamados técnicos e que de fato 
demandam atenção. 



TOPdesk PORTAL DE AUTOATENDIMENTO

Muitos solicitantes ficam insatisfeitos por não 
terem um local para acompanhar o status dos 
pedidos, o que causa mais fluxos de e-mails e 
ligações.

No TOPdesk é possível acompanhar o status, 
prazo de atendimento, quem está resolvendo 
e, no final, classificar o chamado e dar 
feedback ao time resolvedor.



TOPdesk GESTÃO DE CHAMADOS

Para os operadores, uma 
visualização simplificada, com 
as informações objetivas e 
com facilidade de consulta na 
Base de Conhecimento, 
reduzindo o tempo de 
solução e padronizando o 
atendimento aos solicitantes.



TOPdesk GESTÃO DE CHAMADOS

Para cada equipe, oferecemos um painel Kanban para tornar a execução das atividades mais Ágil. É 
possível priorizar as demandas além do SLA, atribuindo o operador para cada atividade e, se necessário, 
cada coluna pode ter seus status por padrão.



TOPdesk WORKFLOWS DE ATENDIMENTO

Após envio da demanda, é possível 
iniciar automaticamente um 
workflow de atividades, tanto de 
execução quanto de aprovação, 
para demandas que envolvem 
vários grupos de operadores ou 
várias áreas de atendimento.

Um bom exemplo é o processo de 
Novo Colaborador. Na imagem ao 
lado, cada cor representa um 
departamento.



TOPdesk GESTÃO DE ATIVOS

Tenha uma visão centralizada dos ativos da 
empresa, juntamente com seus respectivos 
vínculos, com pessoas, departamentos, filiais, 
clientes, e até mesmo entre outros ativos.



TOPdesk RELATÓRIOS

Após todas as tratativas entre solicitantes e operadores, relatórios dinâmicos são necessários para 
tomada de decisões estratégicas nas empresas. No TOPdesk é possível criar relatórios em 5 passos e 
automatizar a atualização dos dados, sem necessitar refazer os mesmos relatórios a todo momento.



Nossa Implantação

Consultoria como uma guia para 

excelência de serviços



TOPdesk ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO PADRÃO

A Estratégia da TOPdesk se adequa a cada situação nos clientes. Em 
geral, seguimos metodologia AGILE (daily scrum, Prince 2), com 
documentação seguindo as boas práticas do PMI. Além disso, 
damos ênfase em aplicar conceitos de Design Thinking, KCS e Shift 
Left.

Um dos nossos pilares é a transmissão do conhecimento. Buscamos 
garantir o entendimento dos nossos clientes sobre os conceitos e 
funcionalidades do TOPdesk, para que sejam independentes em 
futuras parametrizações.

Todos os consultores são treinados intensivamente no Brasil e na 
Holanda para garantir o melhor serviço para nossos clientes, tendo 
conhecimento tanto da solução em si como em traduzir os 
processos do cliente para o TOPdesk.



TOPdesk IMPLANTAÇÃO DE SHIFT LEFT

“Shift Left” significa mover a solução 
do problema cada vez mais aos níveis 
mais baixos de atendimento, ou, cada 
vez mais próximo ao solicitante.

Os objetivos desse processo são:

• Aumento da satisfação do 
solicitante;

• Elevar a satisfação dos operadores;
• Tornar o conhecimento disponível a 

todos, padronizando o 
atendimento;

• Reduzir os custos dos chamados.



TOPdesk IMPLANTAÇÃO DE CONCEITOS DE KCS

Aplicamos conceitos de KCS que, basicamente, se aplicam a:

• A gestão do conhecimento é parte da resolução dos 
incidentes;

• Manter e melhorar continuamente a base de conhecimento;
• Transformar o conhecimento em memória coletiva;
• Padronizar a solução para os solicitantes

independentemente de qual operador tratar o chamado.



Integrações e Customizações

Possibilidades adicionais com a TOPdesk



TOPdesk MARKETPLACE – INTEGRAÇÕES JÁ MAPEADAS 

Oferecemos em nosso marketplace diversas 
opções para integração para que nossos 
clientes possam ter as melhores soluções 
integradas e à disposição.

Muitas integrações foram possíveis por 
parceiros, outras os próprios clientes criaram 
e publicaram. Temos exemplos como:
Jira;
Teamviewer;
Power BI;
WhatsApp entre outros.

Conte conosco nessa jornada!

Visite: marketplace.topdesk.com



TOPdesk INTEGRAÇÕES GERAIS

Em casos no qual não temos exemplos de 
clientes em nosso marketplace, a TOPdesk 
oferece outras formas de integração que 
ficam a critério do cliente, ou contratando 
nossos serviços.

Disponibilizamos todas nossas APIs para 
consulta de nossos clientes e parceiros.

Oferecemos ainda integrações alterando o 
código fonte do TOPdesk, apenas quando 
necessário.

Conte conosco para estas demandas!

Visite: developers.topdesk.com



TOPdesk CUSTOMIZAÇÕES

Quando comparamos o TOPdesk com alguns outros líderes de mercado, sempre usamos a seguinte comparação: 
Lego vs Playmobil

O TOPdesk é uma ferramenta Playmobil, com um conceito que não necessita customizações. É uma ferramenta 
pronta, parametrizável para cada cliente e com implantação Ágil.

Entretanto, há clientes que solicitam customizações específicas e oferecemos este serviços. Apenas indicamos 
aos clientes que este é um último recurso, pois impede a atualização automática na ferramenta.

De qualquer forma, a TOPdesk se preocupa em atender nossos clientes da melhor maneira. Caso seja necessária 
alguma customização, estaremos à disposição!



TOPdesk CHAT NATIVO

Após solicitação de diversos 
clientes, decidimos criar um chat 
próprio com nosso padrão de 
qualidade.

Já é possível anexar arquivos, 
filtrar as conversas por grupos de 
operadores, disponibilizar o chat 
em qualquer site e enviar 
soluções da base de 
conhecimento ao usuário.

Muito ainda está por vir e 
contamos com sugestões de 
clientes para manter nosso chat 
em evolução contínua!



TOPdesk CONCEITO E ESTRATÉGIA

Enterprise Service 
Management

Relatórios & BI

BPM

Chatbot Monitoramento

Projetos & 
Planejamento

Discovery & 
Inventory

Omnichanel
ERP & CRM



Obrigado


