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التعاون بثقة
يمكن لحلول Cisco® Collaboration Solutions المساعدة في مواجهة تحديات 

األعمال التي تطرأ حاليًا وتعزيز الميزة التنافسية من خالل:

• تحويل تفاعالت األعمال بواسطة اتصاالت صوت وفيديو في الوقت الفعلي	
•  تشكيل فرق حيوية بسرعة التخاذ قرارات أفضل، وأسرع بغض النظرعن	

   الموقع
• زيادة استجابة العميل مع وصول دائم إلى الخبراء في الشركة	
• االتصال والتواصل والتعاون بأمان عبر حدود الشركة التقليدية	

التحديات التي تواجه الشركات اليوم
طبيعة العمل تتغير بسرعة. وتتسبب االتجاهات المتعددة بتحول عميق في طريقة تفاعل 

الناس وقيامهم باألعمال، بما فيها:

• قوى عاملة أكثر تحرًكا وتفرًقا 	
• ازدياد المحتوى واألجهزة بشكل هائل	
• مزيد من اإلجراءات ومن تشكيل الفرق عبر المؤسسات	
• نشر اتصاالت الفيديو	
• البرامج االجتماعية المستخدمة في العمل	

ُيعتبر األشخاص نموذجًيا موجودات الشركة األكثر أهمية، ويشكلون الجزء األكبر من 
تكاليفها. في اقتصاد المعلومات، توفر معرفة موظفي الشركة وخبرتهم بشكل متزايد 

ميزة تنافسية هامة. 

من المستبعد أن تنجم مستويات التطور التالية لالبتكار والفعالية عن إضافة مزيد من 
أنظمة تقنيات المعلومات أو "األدوات المكتبية" التقليدية، بل إنها تنجم بداًل من ذلك عن 

اعتماد هذه االتجاهات الجديدة وإشراك الموظفين والشركاء والعمالء بشكل ناشط 
ليعملوا بوثاقة مًعا، في أي وقت وأي مكان، بطريقة أكثر طبيعية واندماًجا )الشكل 1(. 

الشكل 1. مجال التعاون المتوسع

مقاربة Cisco للتعاون
التعاون المعزز بالتقنيات ليس جديًدا. لكن النص التقليدي وأشكال الصوت المركزي 

للتعاون ال يمكنها مواجهة تحديات اليوم بنفسها. 

يجب أن يعتمد التعاون الحقيقي أشكااًل أغنى من االتصاالت مثل الفيديو، ويستخدم قوة 
أدوات البرامج االجتماعية ضمن الشركة، ويوفر حرية اختيار الجهاز والموقع، 

ويسمح بالتعاون اآلمن في داخل جدار الحماية كما في خارجه، ويوفر مرونة تامة 
للنشر بين طرازات النشر في داخل المواقع وتلك المستندة إلى سحابة.

واألهم يجب أن يوفر تجربة مدمجة تعيد الشخص إلى الوسط، ما يسهل زيادة المشاركة 
واإلنتاجية والقيمة، سواء كانت للعميل في متجر للبيع بالتجزئة أو للبائع المتجول أو 

لمدير مشروع المكتب أو للمريض الذي يستشير طبيًبا عن بعد. 

لماذا Cisco؟ 
• أي إلى أي: في عامل األعمال كما في عالم المستهلك، تزداد قيمة التعاون مع 	

عدد المشاركين الذين يطالهم، من أشخاص وأجهزة وتطبيقات ومؤسسات. وأكثر 
وسيلة منتشرة ومفتوحة يمكن الوصول إليها لالتصال بهذه الموارد المتنوعة هي 

الشبكة. في الواقع، تسمح Cisco لألشخاص بالتعاون من أي مكان وعلى أي 
جهاز، مما يسمح بوصول أي نوع محتوى بواسطة عناصر التحكم بالنهج 

الصحيحة.
• ارتكاز على األشخاص: تزيد فعالية التعاون بشكل كبير حين يتمكن األشخاص 	

من رؤية بعضهم بعض والتفاعل مع بعضهم بعض "وجهًا لوجه"، حتى لو كانت 
المسافة والوقت تفصالنهم. ومن خالل اعتماد قوة الفيديو الفريدة لتحسين تواصل 

األشخاص وبناء الثقة بينهم، تستطيع المؤسسة سّد هذه الفجوات بطريقة تعجز 
عنها األدوات التقليدية التي ترتكز على المستندات. وتقدم Cisco محفظة شاملة 

من تطبيقات التعاون التي ترتكز على الفيديو والصوت والمصممة لتمكين 
التعاون المرتكز على األشخاص.

• تجربة شاملة متكاملة: تعتمد المشاركة على جودة التفاعل. فالمحافظة على 	
تجربة رائعة بغض النظر عن الموقع أو الجهاز أو المحتوى الذي يتم الوصول 
إليه تتطلب بنية تحتية ذكية. ووحدها Cisco تقّدم مزيجًا من البرامج واألجهزة 

المنشأة لهدف معين والمدعومة بآالف ساعات اختبار المستخدم من أجل تقديم 
أفضل التجارب التي تجمع بين األشخاص بالطريقة األكثر فعالية. 

البدء من أي نقطة، النمو بأي سرعة
تقّدم Cisco واحدة من أكثر محافظ حلول التعاون الشاملة في هذا المجال، فتقّدم 

خيارات "األفضل في الفئة" التي يمكن نشرها بأي ترتيب وبسرعة تطابق أهدافك في 
العمل )الصورة 2، الجدول 1(. وألّنه يتم إنشاؤها على تصميم منشأ لهدف معين، 

يؤسس االستثمار في مجال واحد الحتياجات مستقبلية 

تسمح لك مقاربتنا المفتوحة والمتكاملة بدمج تقنيات التعاون الموجودة والجديدة على 
أساس الخلط والمطابقة مع إزالة خطر "اإلقفال"، باإلضافة إلى خيارات النشر المرنة 

لالستضافة في داخل المواقع أو في السحابة أو بمزيج من االثنين.
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Cisco Collaboration الشكل 2. محفظة

• عقد المؤتمرات: توسيع وصول القوة العاملة إلى أجهزة صوت، وويب متقدمة 	
باإلضافة إلى عقد المؤتمرات عبر فيديو.

• خدمة العمالء: وصل العمالء مسبقًا بالمعلومات والدعم والخبرة الضرورية، كلما 	
وأينما احتاجوها.

• البرنامج االجتماعي للشركة: تسريع عملية اتخاذ القرارات عبر مساعدة 	
الموّظفين، والعمالء، والشركاء بسرعة، والبحث عن معلومات متعلقة باألعمال 

بشكل آمن والوصول إليها ومشاركتها، سواء كانت نصًا أو رسمًا أو فيديو.
• اتصاالت بروتوكول االنترنت:  توسيع خدمات االتصاالت المتناسقة للموّظفين، 	

سواء كانوا يعملون في المبنى الرئيسي أو في مكاتب الفروع، أو عن ُبعد.
• التراسل: التواصل داخل الشركات وفيما بينها باستخدام الرسائل الفورية في 	

الشركة والبريد الصوتي المتوفر. وتطوير الرسائل بواسطة بريد إلكتروني 
د يوفر جسرًا للتعاون المستند إلى ويب للجيل القادم. مستضاف آمن أو تراسل موحَّ

• تطبيقات متنقلة: زيادة إنتاجية الموّظفين المتنقلين واستجابتهم مع العمالء عبر 	
إنشاء امتدادات متنقلة لألجهزة لتجربة التعاون.

• التواجد عبر التلفزيون: االستفادة من العديد من التجارب الغنية التي تتم وجهًا 	
لوجه والتي تعّزز إجراءات األعمال وتنشئ عالقة وثيقة فعلية مع العمالء.

بناء الميزة التنافسية وقيمة األعمال
مع حلول Cisco Collaboration Solutions، يمكن للمؤسسات تحسين تفاعلها 

وتشجيع االبتكار واتخاذ قرارات أفضل بوقت أسرع عبر تمكين األشخاص من 
االتصال والتواصل والتعاون بطريقة لم يسبق لها مثيل. ويمكن للتعاون أن يوفر عائد 

استثمار )ROI( في ثالث مجاالت: 

• عائد االستثمار التشغيلي: يمّكنك التعاون من تغيير الطريقة التي تعمل بها من 	
خالل تقليص تكاليف السفر والبنية التحتية والطاقة ومساحة المكتب أو تفاديها. 

وُيعتبر هذا المجال األكثر وصواًل، وعادًة األول، الذي تأخذه الشركة باالعتبار، 
وغالبًا ما يدّر أعلى عائدات على المدى القصير.

• عائد استثمار اإلنتاجية: ُتعتبر إنتاجية الموظفين المتزايدة ثاني أهم تحدي أداء 	
وفرصة. ويمكن هنا لتعاون أكثر فعالية أن يسّهل عملية تطوير المنتجات أو يدخل 

منتجًا إلى السوق بشكل أسرع أو يقّلص وقت دورة المبيعات. ويتزايد األثر 
المشترك مع مشاركة أكبر في المؤسسة.

• عائد االستثمار االستراتيجي: ُيعتبر عائد االستثمار االستراتيجي األصعب قياسًا 	
لكن ربما األكثر تحواًل. إذ يمكن استخدام التعاون هنا إلعادة ابتكار مفهوم خدمة 

العمالء أو تطوير نماذج أعمال جديدة أو دخول أسواق جديدة بميزة تنافسية ضمنية 
بشكل كامل.

*Cisco الجدول 1. فئات محفظة تعاون

•عقد المؤتمرات برنامج يمثل خدمة تستند إلى بروتوكول نقل البريد البسيط/بروتوكول البريد 	
)SaaS(، في المواقع أو بشكل مختلط

• اجتماعات عبر الفيديو والصوت وويب	
• التدريب والدعم وحلول األحداث	

•خدمة العمالء مركز تحويل االتصال واالنتظار	
• الخدمة الصوتية الذاتية	
• خدمة عمالء وسائل اإلعالم االجتماعية	

•برنامج الشركة االجتماعي النظام األساسي للتعاون في الشركة	
• مشاركة الفيديو االجتماعية	
• التقاط فيديو المستهلك المحترف	

•التراسل د	 الصوت والتراسل الموحَّ
• التراسل الفوري في الشركة	
• بريد إلكتروني مستند إلى بروتوكول نقل البريد البسيط/بروتوكول البريد	

•التواجد عبر التلفزيون النقاط النهائية المحّفزة والمتعددة األهداف والشخصية	
• بنية تحتية قابلة للتحجيم ومتكاملة	
• خدمات آمنة ضمن الشركة	

اتصاالت بروتوكول 
االنترنت

• تلفون بواسطة بروتوكول االنترنت	
• النقاط النهائية والتطبيقات الخاصة باالتصاالت	
• االتصاالت الموحدة المستضافة	

 تطبيقات
متنقلة

• تطبيقات متنقلة موحدة	
• تطبيقات اجتماعات ™Cisco WebEx للهواتف الذكية	
• لوحة أعمال وهواتف بروتوكول االنترنت الالسلكية	

•البنية التحتية التعاونية تحويل وسائل اإلعالم وتحليالتها	
• إدارة الجلسات والحضور والموقع	
• الجدولة وخدمات الدليل	

تعاون مع األفضل
تجمع Cisco حلول تعاون متكاملة مستندة إلى الشبكة استنادًا إلى معايير مفتوحة. 

وتساعد هذه الحلول، إضافة إلى الخدمات المحترفة من Cisco وشركائنا، على 
الترويج لنمو األعمال وابتكارها وإنتاجيتها. كما تساعد على تسريع أداء الفريق وحماية 

االستثمارات وتبسيط عملية البحث عن األشخاص المناسبين والمعلومات الصحيحة.

 Cisco اسمح لنا بمساعدتك على تمكين تجربة تعاون جديدة في مؤسستك مع حلول
 Collaboration Solutions. يرجى زيارة الموقع 

 .http://www.cisco.com/go/collaboration_experience

.Cisco قد يختلف التوفر المحلي، لذلك يرجى مراجعة ممثل *


