Posição de Atendimento

A Empresa:
A Roselle Office é uma companhia com 35 anos de história especializada na venda de Mobiliário
Corporativo. Nosso diferencial competitivo é a capacidade de realizar de forma personalizada o seu projeto
com produtos de qualidade, juntamente com uma logística eficiente para atender suas necessidades de
prazo e o melhor pós-venda do mercado. Com essa filosofia de trabalho, a Roselle Office permite
que você se preocupe com o que realmente interessa para o seu negócio.
Afinal, para a concretização bem sucedida do seu projeto você
precisa de uma companhia que se relacione bem e rapidamente

com todos os possíveis membros envolvidos como, por
exemplo, escritórios de arquitetura, engenheiros, diretores
de suprimentos, gerentes patrimoniais entre outros.

Missão

Através do entendimento dos fatores críticos do negócio
de nossos clientes, apresentar a melhor solução corporativa
em mobiliário, atendendo suas necessidades específicas com
preço justo, no menor prazo, com a melhor qualidade e pós-venda.

Visão

Se manter como a empresa que melhor atende o mercado
corporativo estabelecendo assim um relacionamento
e parceria de longo prazo com nossos clientes, através do
atendimento personalizado em todos os processos.

Um mercado que ilustra a importância de ser atendido por uma companhia
com alto nível de serviço, é o de P.A, ou posições de atendimento. Seja
você uma empresa especializada em call center, ou uma companhia que
tenha a necessidade de ter uma infraestrutura para atendimento ao cliente,
sabe que o tempo de atendimento é crucial para satisfação do seu cliente.
Se sua companhia está aumentando sua infraestrutura ou substituíndo por
uma nova, em ambos os cenários sua empresa não pode parar totalmente
suas operações de atendimento ao cliente, o impacto das mudanças tem
que causar o menor impacto possível na estrutura atual, provavelmente
sua estrutura de atendimento funciona 24/7 e o prazo para inauguração é
extremamente curto. A Roselle Office é a companhia certa para você.
As páginas a seguir servirão para ilustrar alguns projetos que refletem
a capacidade e flexibilidade da Roselle Office de executar projetos
complexos e multidiciplinares.

A Roselle Office é umas das empresas que mais forneceu P.As
(Posições de Atendimento) no país.
O mobiliário para este segmento é extremamente crítico, pois suas posições
de atendimento não podem parar de operar. Portanto o mobiliário tem que
ter qualidade e resistência, afinal as operações de call centers são
geralmente 24/7, exigindo o máximo do mobiliário.
A Roselle Office dispõe de soluções completas para call centers, além de
diversos modelos de P.As, temos também escaninhos, mobiliário
para lanchonete, administrativo, mesas para treinamento e mesas
para supervisores de call centers. Todos os nossos produtos atendem
a NR17 e padrões ABNT de ergonomia.
Outro diferencial competitivo da Roselle Office é a logística e velocidade de
produção certas para que sua empresa possa sempre entregar o call center
operando no prazo acordado com seu cliente final. Dispomos também de
soluções customizadas como o fornecimento do mobiliário com
a logomarca e identidade visual do seu cliente final.

Início do alinhamento das estruturas
das P.As ainda desmontadas.

Com as estruturas das P.As já montadas
e o pessoal de TI trabalhando
Painéis e calhas já montados.
Na foto podemos verificar que
nas calhas, já há cabos de dados
e elétrica com conectores. Mais
uma fase da montagem das P.As
avança sem provocar impactos
negativos.

Nesta foto já nota-se o layout do
site. Neste ponto a estrutura já com
cabeamento, já está pronta para
receber o tampos das mesas.

Mobiliário montado, só falta os
computadores.

Site pronto para operar.

A montagem de uma estrutura de call center é complexa,
pois para que fique pronto várias empresas e pessoas
contribuem para o processo, todas interligadas.
O trabalho de uma influencia no trabalho da outra.
Atrasos não são aceitos.
O mobiliário de call center geralmente é um dos últimos
processos, mas sua operação se faz necessário desde o
início. Como geralmente os prazos e a logística são
complicados, saber como avançar no trabalho de
entrega e montagem sem atrapalhar outros processos
como exemplo as obras do local, é fundamental.
A Roselle Office sabe se relacionar com sinergia
com outros fornecedores importantes no mercado de
P.A como: empresas responsáveis pela estrutura de
TI do call center e infra-estrutura (obras).

Os painéis empilhados estrategicamente enquanto o
pessoal de obras se apressa para terminar. Um pouco
mais ao fundo, no chão as calhas já estão alinhadas.
A equipe de TI pode adiantar todo o serviço de
passagem de cabos sem problemas.

A companhia responsável pelas obras em processo
de acabamento do teto. As estruturas das mesas
posicionadas umas em cima das outras. Isso permite
dobrar o número de P.As no local, com o menor
comprometimento de espaço possível.

Tampos, estruturas de mesas e ao fundo escaninhos
já no local e a obra não pode parar, afinal o tempo é
curto e continua a correr.

Mais estruturas de mesas ao fundo, mais à frente
nota-se calhas ainda embaladas, mas já posicionadas.
Assim que a obra permitir, elas poderão ser alinhas.

Com a obra em um estágio mais
avançado, nossa equipe já pode
movimentar os painéis das PAs,
alinhar as estruturas das mesas
e iniciar a montagem. Nesse estágio,
o trabalho do pessoal de TI já está
em fase final, faltando apenas a
colocação e teste dos computadores.

Site praticamente pronto. Obra
acabada, P.As montadas e alinhadas,
só faltam os computadores.

Mais uma série de fotos do site
praticamente terminado.
Os primeiros computadores chegam
e já são posicionados em cima das
mesas das P.As. Mais uma missão
cumprida, no prazo e sem impactos
negativos em nenhum dos processos.

Acima mais um site montado pela Roselle Office. Este já está pronto para
operar.

Belo Horizonte

Site montado pela Roselle Office
em Belo Horizonte.
No lado esquerdo o site já operando.
No lado direito verifica-se o site
praticamente pronto, mas sem cadeiras,
que também foram fornecidas pela
Roselle Office.
Acima um Exemplo de P.A supervisor,
com mesa e cadeira mais altas, para
ajudar no trabalho de observação
do supervisor.
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