A opinião dos usuários, a avaliação
dos profissionais!

UM SISTEMA CAPAZ DE ANALISAR EM TEMPO REAL

PAINÉIS INDICADORES PERSONALIzaVEIS
Crie relatórios de acordo com suas necessidades
específicas. Você pode filtrá-los de qualquer
dispositivo, passando de um relatório geral a uma
análise mais completa da situação atual de sua
organização. Permaneça informado sobre o que
acontece em suas lojas em tempo real e ao mesmo
tempo você pode definir os alertas que lhe
permitirão receber notificações imediatas.
*Nossa aplicação está disponível em português,
francês, inglês, alemão e espanhol.

CONFIGURacAO DE NOTIFICacoES E ALERTAS.

Na plataforma TADI, você pode configurar os alertas que lhe darão um seguimento contínuo de sua atividade. Deste modo, poderá evitar e planejar os possíveis problemas em tempo real.
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ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NUVEM DE PALAVRAS
De uma análise sintética, TADI lhe permite
obter informação sobre as palavras, as
mais usadas por seus clientes de um
modo simples e rápido.
Esta análise ajuda identificar a causa da
satisfação ou o descontentamento do
cliente. A inteligência do sistema aprende
em autonomia e de maneira segura a
informação para planejar as tendências
(análise profética).

Smart Data

É interessante para saber não somente o número de pessoas que estão
insatisfeitas, mas também a real causa do descontentamento.
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TADI INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DESCRICAO
TADI, é um sistema inteligente que pode aprender em autonomia com cada interação com os clientes. TADI
identifica automaticamente o significado de todo comentário e ao mesmo tempo salva os dados específicos do
vocabulário usando um algoritmo de análise semântica e sintática fundado em BIG DATA (IA).

Como funciona?
COMENTARIO #1

Eu obtive o quarto
simples que eu tinha
solicitado ao hotel!
Legal! Mas em
contrapartida, foi
impossível ter acesso
à televisão..

Eu obtive o quarto
simples que eu
tinha solicitado
ao hotel! Legal!

COMENtaRIOS POSITIVOS

Eu obtive o quarto simples que eu tinha
solicitado ao hotel! Legal!
COMENtaRIOS NEUTROS
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COMENtaRIOS NEGATIVOS

Mas em contrapartida, foi impossível ter
acesso à televisão.

Mas em contrapartida,
foi impossível
ter acesso à televisão.

QUAL E O RESULTADO? UMA ANALISE COMPLETA
ANALISE SEMANTICA

ANALISE SINTATICA
Da análise sintática, TADI obtém informações das
palavras as mais usadas pelos clientes de um
modo rápido e simples. Esta análise ajuda identificar a causa da satisfação ou o descontentamento do cliente. A inteligência do sistema aprende
em autonomia e de maneira segura a informação para predizer as tendências (análise preditiva).

A análise semântica é a base para entender se um
comentário publicado por um cliente tem um senso
positivo, neutro ou negativo sem precisar de uma
intervenção humana. Esta análise é um real valor
adicionado para as instituições que tentam classificar o vocabulário dos clientes. Os comentários dos
clientes são uma verdadeira "Smart Data" para seus
serviços.

Eu obtive o quarto simples que
eu tinha solicitado ao hotel!
Legal!
Mas em contrapartida,
foi impossível ter acesso à
televisão.

proprete
*Version Française

*O serviço adicional não está incluído no pacote standard

TADI IA NAO ESTA INCLUÍDO NO PACOTE STANDARD

A análise semântica vai além de uma análise quantitativa básica, esse sistema é
um serviço adicional que pode ser configurado para responder a necessidade
de compreender completamente aos clientes e/ou empregados.
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Como nós podemos melhorar nossos
serviços?
comentário

UM SISTEMA DE OMNICANAL

SOLUCOES ADAPTADAS AS NECESSIDADES
É uma ferramenta de avaliação dos serviços de sua loja comercial,
administrativa ou pública com o objetivo de melhorar constantemente a
satisfação dos clientes e/ou empregados.
.

TADI Roller
Facilmente transportável
e com uma bateria de
5 dias de autonomia.

TADI Tablette
Lhe permite personalizar
suas enquetes
ao máximo

TADI Mail
Lhe dará a possibilidade
TADI Client
de enviar por meio
Aplicação integrada em
de nosso sistema TADI,
um tablet ou uma
enquetes digitais
tela sensível ao toque
em sua base (de dados) dos clientes.

TADI Flight
Os clientes podem escanear
um código QR e ter as
enquetes nos dispositivos deles

VOCE PODE IMPORTAR SEUS RELATORIOS PARA O FORMATO PDF/EXCEL

Uma vez criado o relatório e quando você considera que já conta com a informação necessária, poderá escolher baixar diretamente da plataforma TADI no formato PDF ou Excel..
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AS NOSSAS SOLUÇÕES

Canais Físicos

TADI Roller
Facilmente transportável e com uma autonomia de 5 dias, é
possível fazer suas enquetes durante este período de tempo.
Durante a criação de enquetes, TADI Roller lhe propõe a
possibilidade de somar imagens, pictogramas e/ou vídeos. Você
também pode ter a síntese de fala multilíngue que vai ler em voz alta
as perguntas. Tudo isso foi imaginado como ferramenta completa
que poderia se adaptar a todo tipo de público e de uma forma que
todos pudessem responder às enquetes. mucho más alto.ntas
abiertas, preguntas cerradas, porcentajes...).

TADI Tablette
Você deseja estudar de forma detalhada a satisfação de seus
clientes e/ou seus empregados? Você procura um canal de coleção
que seja capaz de usar todos os tipos de enquetes?
TADI Tablet é completamente personalizável e dispõe de todos os
tipos de enquetes específicas de acordo com suas necessidades
(NPS, perguntas abertas ou fechadas, porcentagens)

TADI Client (APK)

Canais digitais

Você já possui um tipo de canal de coleção, mas você está
interessado em nosso sistema operacional? Você gostaria de
melhorar o desempenho do sistema que você possui no momento?
TADI Client é a solução capaz de integrar os terminais e/ou de
trazer vantagens à análise contínua da satisfação de cliente.
orter des avantages à l’étude continue de la satisfaction du client.

TADI Mail y TADI Flight

https://web-com.tadi.cloud
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TADI Mail é uma ferramenta que permitirá propor enquetes através
de e-mail ou pela plataforma TADI.

Quel est le niveau de votre
satisfaction globale ?
100%

80%

60%

40%

20%

0%

TADI Mail é um meio seguro para criar enquetes ainda mais
complexas e até mesmo com um objetivo específico de acordo com
suas necessidades (NPS, perguntas abertas ou fechadas,
porcentagens)
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Quelle est la probablité
que vous achetiez une
autre fois chez nous ?
0%

25%

50%

75% 100%

Também é possível criar enquetes na plataforma e gerar códigos
QR, com o objetivo de compartilhá-los e que seus clientes e/ou
empregados simplesmente podem escanear e responder a
enquete.
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TADI: O CASO DE SUCESSO - NEWREST
Em meados de 2016, a aventura de TADI começou a abrir caminho no campo do serviço de catering
na França. A primeira companhia que demonstrou interesse por nosso sistema foi Coralys (empresa do
grupo Newrest), quem adquiriu vários tipos de canais de dados para propor a análise de satisfação dos
clientes diretamente em nossa plataforma.
Este primeiro teste do sistema TADI, se transformou em um exemplo da prova do conceito a uma
escala maior no território francês, tendo como objetivo de avaliar sua utilidade e estudar o valor
adicionado que poderia trazer à organização.
OS RESULTADOS EM 2018

+150

+20

Restaurantes e
concessões foram
equipadas com TADI

campanhas em
2018

+30.000

respostas em 2018

QUESTION

PAYS
VILLE

THÈME

ÉTABLISSEMENT

CAMPAGNE

De

À

Go !
Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

30%

68%

de resposta a média
em 2018

dos clientes
expressou estar
satisfeito

135

4:21 PM

BELL

98

TABLEAU DE BORD

25

3

251

37

NPS général

13

réponses

réponses

20

réponses

78,9%

12,2%

8,7%

168

réponses

Evolution dans le temps

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

100%

Du 15 janvier 2018 au 15 février 2018

alertas enviados
automaticamente
pelo sistema

251

37

Evolution des secteurs

100%

TABLEAU DE BORD

4:21 PM

BELL

3

25
Promoteur, neutres, détracteurs

98
80%

25

251

37

NPS général

98
80%

12%
8%

planos de ação feitos
por Newrest para
refocalizar a estratégia

80%
12%
8%

80%
12%
8%

80%
12%
8%

80%
12%
8%

80%
12%
8%

12%
8%

O FUTURO DE TADI

Desde o 2017, nossa aliança com o grupo Newrest continua se fortalecendo e evoluindo em vários setores
empresariais presentes nesta multinacional. Hoje, nós
estamos guiando com a implementação de TADI ao nível
global da organização.
Newrest tem em mente um único propósito: obter acesso
a um sistema que permitiria ter uma visibilidade de suas
atividades nos 4 continentes onde eles estão presentes.

Grupo Newrest

É um dos líderes mundiais em serviços de catering e está presente em 49 países
ao redor do mundo. Distribuindo mais de um milhão de refeições diariamente,
Newrest divide sua atividade em 5 grandes domínios.
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YUMI Group França
132 C rue de la République
69120 Vaulx-en-velin
Tel: +33 4 78 79 95 45
contact@yumitechnology.com

YUMI Group Espanha
Portal de l'Àngel, 36
08002 Barcelona
Tel: +34 6 39 37 52 00

YUMI group Alemanha
Hattersheimer Strasse, 4
65719 Hofheim-am-Taunus
Tel: +49 163 737 1581

Yumi Group Bélgica
Avenue Hennebel, 8
1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +33 6 62 47 19 99

Para mais informações sobre YUMI Group,
visite o Web site::
www.group-yumi.com
www.tadi.solutions

www.group-yumi.com

www.tadi.solutions

