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Proposta Comercial 
Chat On-Line 

 
 
 
Proposta de prestação de serviço para Chat On-Line nos seguintes termos: 
 

 1  Objetivo 
Oferecer o Serviço de Chat On-Line para que o Laboratório, denominado aqui Cliente, possa 
inserir em seu site a possibilidade de atender on-line (via computador) os internautas. 
 

 2  Fluxo do Processo de Envio/Recebimento de Arquivos 
Alguém que visita o seu site e necessita de alguma informação adicional. Como você o atende 
hoje? Talvez por telefone ou email, certo? Mas, se naquele momento ele estiver ocupado 
demais com outros problemas ou o interesse dele não é tão grande assim, será que gastaria 
seu tempo ligando ou enviaria um email solicitando maiores informações? 
Com o atendimento on-line via o chat, é muito mais provável que ele acesse e receba a 
informação necessária, viabilizando negócios e melhorando a imagem da sua empresa. 
O sistema foi desenvolvido para ser um sistema de atendimento on-line de fácil operação, 
como um chat normal, porém mais profissional e ágil. 
Para que isso funcione, basta o Cliente ter alguém conectado à internet e ao site do serviço de 
Chat S_Line, e assim este atendente receberá os chamados oriundos do site e conversará 
(teclando) com o solicitante, passando as informações solicitadas. 
A S_Line irá incluir no site do Cliente um ícone, que indicará se tem algum atendente on-line ou 
não, e o solicitante poderá clicar para pedir atendimento. 
Nota: Caso todos os atendentes estejam ocupados e/ou off-line, o solicitante terá a opção de 
enviar um e-mail. 
 

 3  Prazos de Implantação 
3.1. Implantação na S_Line 
É imediata, bastando ser liberado o serviço para o Cliente. 
 
3.2. Implantação no Cliente 
O Cliente terá uma área onde poderá incluir e excluir os atendentes que desejar. 
É necessário adicionar ao site do Cliente um “frame” que exibirá o ícone para uso do serviço, 
sendo isto de responsabilidade do Cliente. 
Nota: Caso o Cliente tenha seu site hospedado com a S_Line, as alterações serão realizadas 
pela própria S_Line. 

 
Os arquivos permanecerão na Central S_Line por no máximo: 
- 30 dias para recebimento dos arquivos pelo Comunica S_Line; 
- 90 dias para serem listados nos relatórios de envio/recebimento (rastreabilidade). 
 

 4  Benefícios: 
a. Facilidade de implantação, pois o próprio Cliente de qualquer computador que tenha 
acesso à Internet, pode incluir e/ou excluir atendentes; 
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b. Fidelização com o paciente, pois assim que o mesmo acessa o site do laboratório, poderá 
tirar dúvidas ou buscar informações de forma interativa; 
c. Constante atualização e aperfeiçoamento do serviço, além de Suporte Técnico 
Operacional; 
 
d. Recursos oferecidos: 
COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL 
Chats em Tempo Real 
Múltiplas Chamadas Para Chat 
Chat por Departamento 
Chat por Email 
Capturar Informações do Visitante 
 
CONTROLE DE EFICIÊNCIA  
Operador atende múltiplas chamadas 
Respostas Programadas 
Respostas Programadas por Departamentos 
Selecionar Pedido de Operador 
Seleção Automática de Operador 
Transferir Chamadas 
Captura informações dos visitantes 
Mensagem do Suporte 
Aviso Sonoro de Pedido 
Deixe uma Mensagem 
 

 5  Valores Envolvidos 
Para adquirir a licença de utilização do serviço, o Cliente deverá pagar os valores abaixo: 
 
5.1. Taxa de Licenciamento Inicial 
R$ 100,00 (cem reais), a ser pago uma única vez, na assinatura do contrato de prestação de 
serviço. 
 
5.2. Valor Mensal de Manutenção: 
O Cliente pode escolher entre 3 planos possíveis, sendo: 

Tipos de Plano Disponíveis Chat 1 Chat 2 Chat 3 
Departamentos / Setores 1 2 5 
Operadores / Atendentes 3 6 15 

Valor Mensal R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 70,00 
 

 6  Treinamento e Suporte: 
Todo atendimento é realizado via Email, Chat, MSN, Skype ou telefone sempre que solicitado, 
podendo fazer Acesso Remoto à máquina do cliente. Caso queira atendimento no local, o 
CLIENTE deverá enviar as passagens aéreas e/ou cobrir despesas com translado, hospedagem 
e alimentação. 
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 7  Treinamento e Suporte 

Todo atendimento é realizado via Email, Chat, MSN, Skype ou telefone sempre que solicitado. 
 
 
 

 
Cordialmente, 
 

 

Comercial 
S_Line 

Vitória, 27 de outubro de 2016 
 
 
 
Proposta válida por no máximo 30 dias. 
 


