
الذكاء
االصطناعي

یبحث الناس عن تجربة اجتماع أفضل-واحدة 
بقدرات التعاون المعرفي

یوفر التعاون المعرفي السیاق والذكاء الذي یتم 
نسجھ في جمیع تجارب التعاون لتعزیز العالقات 
اإلنسانیة وإنشاء فرق ذات أداء عاٍل عبر الحدود

بأكثر القدرات المنشودة، بما في ذلك:  

لقد تحدث الناس 
د البشر والذكاء االصطناعي قواھم للحصول  یوحِّ

على تجربة تعاون الفریق المثالیة

كثیًرا ما یواجھون مشاكل 
باالجتماعات عبر اإلنترنت %85

والتحضیر الجتماعاتك یمكن أن یستغرق وقًتا طویالً وغیر فّعال

الطریق إلى األمام واضح
یوفر التعاون المعرفي تجربة اجتماع أفضل

تعّرف على الكیفیة التي یساعد بھا التعاون 
المعرفي في تحویل طریقة عملنا

.Webex یمكنك العمل بذكاء مع

تنزیل التقریر بالكامل

4 من أصل 5  
یقولون أن توّفر معلومات الخلفیة بسھولة للحضور 

في االجتماع سیزید من فعالیة االجتماع

یرغب 9 من أصل 10 
في تبني حل تعاون معرفي "في أسرع 

وقت ممكن!"

%42
یشعرون باإلحباط ألنھ ال یمكنھم 

االنضمام إلى اجتماع عبر 
اإلنترنت بسھولة

%72

%57%43

مشاكل في 
االنضمام إلى 

االجتماع

ضوضاء في 
الخلفیة تعیق إجراء 

االجتماع

%41

عرض العناوین والمسؤولیات األساسیة %80

عرض بنیة التقاریر%59

عرض السجل الوظیفي%49

مشاكل في مشاركة 
التطبیق أو كمبیوتر 

سطح المكتب

ل االجتماعات االفتراضیة تحدًیا لنواِجھ األمر–یمكن أن تشكِّ

یقولون أن االجتماعات عادًة 
ما تبدأ متأخرة، بسبب:

+%80
یقضون ما یصل إلى 5 ساعات أسبوعًیا 

في البحث عن المعلومات المتعلقة باألشخاص 
والشركات التي یجرون اجتماًعا معھا

%62
یقولون LinkedIn ال یوفر معلومات 

كافیة حول األشخاص الذین یجرون 
اجتماًعا معھم
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القرار

مع 1 من كل 4 
مستجیبین یقضون نصف یومھم 

في االجتماعات

من السھل معرفة سبب جدال %50 
منھم مع مدرائھم للتحویل إلى حل التعاون 

المعرفي 

یرون القیمة الفوریة للمساعد 
االفتراضي لالجتماعات عبر اإلنترنت

%87

بأكثر القدرات المنشودة، بما في ذلك:

%52 إرسال تنبیھات االجتماعات القادمة

60%تدوین المالحظات

%50 جدولة االجتماعات زمنًیا 
والتحّقق من التقویمات

%50 توفیر نسخ لالجتماع

ذكاء العالقة

مساعد افتراضي


