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أصبحت تجربة العميل حتمية استراتيجية لكيفية تنافس الشركات وتمييز عالماتها التجارية. وفي 
الوقت نفسه، يريد العمالء التواصل من خالل مجموعة متنوعة من الطرق )الصوت والبريد 

اإللكتروني والرسائل النصية والدردشة والوسائط االجتماعية(، مما يجعل إدارة جميع هذه القنوات 
وتوجيه العمالء إلى الموارد المناسبة بمثابة تحدي لمراكز االتصال.

غالًبا ما تتم هيكلة هذه القنوات بشكل مستقل في كيفية وصولها إلى مركز االتصال، مما يجعل الوكالء 
محبطين من خالل التعامل مع التطبيقات المختلفة المتعددة، وترك العمالء غير راضين عن تجارب 

مجزأة وغير شخصية. 

ماذا يحدث عند استخدام تقنية رائدة إلنشاء مركز اتصال معرفي؟ يمكنك الحصول على معلومات قوية 
حول عمالئك وتجارب العمالء التنبؤية واالستباقية والتكامل السلس لبقية مؤسستك.

مع الموارد والحلول المناسبة، يمكن لمركز االتصال أن يتولى المسؤولية في زيادة نتائج األعمال 
اإليجابية.

تقوم شركات B2B األعمال إلى 
األعمال بتمييز نفسها من خالل 

التجربة التي تقدمها للعمالء. ستزداد 
أهمية هذه االستراتيجية، في حين أن 

التمييز بين المنتجات والسعر 
سيصبح أقل أهمية.1
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.Walker Research Report، 2013 ،2020 لعام B-to-B 1. العمالء: مستقبل تجربة العميل

https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
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قم بتحويل التحديات إلى فرص.  

عندما يتعلق األمر بتحسين تجربة العميل، من المهم إيجاد حلول تعالج أكبر مخاوف عمالئك:

• التجارب المجزأة وغير المتصلة  
• حل بطيء للمشاكل  

• فترات االنتظار الطويلة   
• الوكالء غير الفعالين الذين يفتقرون إلى المعرفة والخبرة  

• عدم توفر خيارات االتصال )مثل الدردشة والهاتف والبريد اإللكتروني(  
• المحادثات غير الشخصية  

بناء مركز االتصال المعرفي
يقول المستهلكون األمريكيون 

أنهم على استعداد إلنفاق 17 في 
المائة أكثر للقيام بأعمال تجارية 

مع شركات تقدم خدمة ممتازة.2

%59

في الواليات المتحدة، حتى إذا 
أحب الناس شركتك أو منتجك، 

فإن 59 في المائة منهم 
سيغادرون بعد عدة تجارب 

سيئة، وسيغادر 17 في المائة 
بعد تجربة سيئة واحدة فقط.3

سيتخلى 46 في المائة من 
جميع المستهلكين عن العالمة 
التجارية إذا لم يكن الموظفون 

على دراية.3 

.American Express 2017، American Express، 2017 2. مقياس خدمة العمالء من
.PwC، 2018 ،3. التجربة هي كل شيء: وإليك كيفية تصحيحها

%46

%17

https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-xperience.pdf
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-xperience.pdf
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بينما تعالج هذه المشكالت، ضع في اعتبارك أن وكالء مركز االتصال لديهم أيًضا مجموعة من نقاط 
الشكوى الخاصة بهم والتي تمنعهم من أداء وظيفتهم بأفضل ما يمكنهم: 

•  إنهم مشتتون بسبب الكثير من المعلومات.  

•  ال يمكنهم العثور على المعلومات الصحيحة لحل مشكلة العميل في المرة األولى.  

•  إنهم ال يعرفون ما يكفي عن العمالء لرعايتهم بطريقة شخصية.   

• يستخدمون الكثير من التطبيقات واألنظمة.   

• يكافحون للحصول على إجابات من الخبراء في الوقت الحقيقي.   

• يسعون للحصول على الرضا الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة.   
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ما المقصود بمركز االتصال المعرفي؟ 

يحتوي مركز االتصال المعرفي على ذكاء منسوج في كل جزء من تجربة العميل والوكيل. في 
Cisco، نستخدم التقنية لتحويل تلك التجارب من الداخل إلى الخارج.

تحليالت بيانات السحابة القوية تساعدك في معرفة المزيد 
عن عمالئك

يقدم الذكاء االصطناعي )AI( الذي يضيف السياق، 
االقتراحات، ويخلق تجارب تنبؤية واستباقية لعمالئك 

 التعاون المتكامل حتى يتسنى لوكالئك الوصول بسهولة إلى 
الخبراء بسرعة لتحسين دقة االتصال األول
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ُتستخدم مراكز االتصال لعدم وجود بيانات كافية. اآلن لدينا وفرة، مما يعني أنه يمكنك الحصول على 
رؤى هائلة بشأن تجارب عمالئك. تساعدك هذه الرؤية في التعّرف على رحالت عمالئك أثناء تنقلهم 

في جميع أنحاء مؤسستك بالكامل—األمر يتخطى مجرد مركز اتصال.

تساعدك القدرة على جمع كل تلك البيانات الرائعة وتوحيدها وتحليلها في تحسين ما يواجهه عمالؤك 
وتعزيزه. يساعدك ذلك في فهم ما يعجبهم وما ال يعجبهم. يساعدك ذلك في تحديد أنماط سلوكهم والتي 

تتيح لك جعل تجربتهم أفضل وأكثر ربحية.

يوفر الذكاء االصطناعي، عند اقترانه بالبيانات، أداة قوية لتعزيز كيفية تفاعلك مع عمالئك. ويوفر 
لعمالئك السياق والمعرفة والمعلومات ذات الصلة التي يحتاجون إليها لتقديم عناية استباقية وتنبؤية 

لعمالئك.

تجارب العميل التي توجهها البيانات

توفر حلول مركز اتصال Cisco قدرات مبتكرة:

• القنوات المتعددة  
•  التوجيه القائم على التحليالت التنبؤية  

•  اتصاالت وتعاون الخبراء  
CRM تكامالت •  

•  تحليالت رحلة العميل 360 درجة  
• تحسين القوى العاملة  

• الحمالت الصادرة  

الذكاء 
االصطناعي
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تجعل التحليالت تجارب العمالء أفضل اآلن وفي المستقبل.

يتيح لك محلل رحلة العمالء من Cisco تحسين تجارب العمالء ديناميكًيا لزيادة الرضا والوالء وقيمة 
مدة البقاء بشكل أعمق. يستند محلل رحلة العمالء على السحابة، كما أنه يعمل مع الحلول الداخلية 
لمركز اتصال ®Cisco. إنه يجمع كل بيانات العمالء الخاصة بك ويوحدها، من أنظمة ومصادر 

متعددة للبيانات المستخدمة في جميع أنحاء مؤسستك، ويوفر عرض 360 درجة لرحلة عميلك 
الشاملة—كل ذلك في أداة واحدة. 

باستخدام تحليالت األداء اإلحصائي، يقوم المحلل بتقييم سلوكيات العميل والوكيل والسلوكيات التي 
تؤدي إلى أفضل النتائج لألعمال. يمكنك تصميم سيناريوهات تساعدك في التنبؤ بتأثير العمل عندما 
يتغير أي شيء، مثل توجيه العمالء، ومهارات الوكالء، والموظفين، وأكثر من ذلك. حتى أنه يتوقع 

احتياجات العمالء، ويطابقها مع أفضل وكيل، ويوجهها وفًقا لذلك.  

يوفر المحلل عرض األعمال الكامل والموحد لرحلة عميلك، بحيث يمكنك تحسين الكفاءة التشغيلية 
واألداء المالي وتجربة عميل محّسنة.
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الترحيل بأمان إلى السحابة

تجمع Cisco بين الذكاء االصطناعي والتقنية السحابية، وتضعهما أعلى مركز االتصال الخاص 
بك—سواًء كان ذلك داخلًيا أو في السحابة. يمكنك االحتفاظ بمركز اتصال Cisco الخاص بك 

داخلًيا، مع إضافة خدمات سحابية متقدمة لن تؤدي إلى تعطيل عملك. أصبح لديك اآلن نشر مختلط 
يتيح لك االستمتاع باالبتكار السحابي وجميع المزايا التي تأتي معه، حتى تكون مستعًدا للترحيل 

بالكامل. ويمكنك حماية استثماراتك الداخلية القّيمة.

مرونة الدفع حسب النمو

 Cisco Collaboration لجعل انتقالك إلى السحابة أكثر سالسة، قمنا بإنشاء خطة التعاون المرنة
Flex Plan لمركز االتصال. تسهل لك خطة التعاون المرنة شراء مجموعة من خدمات مركز 

االتصال السحابية، والداخلية والمستضافة في االشتراك المستند إلى المستخدم، ونموذج استهالك الدفع 
حسب النمو. وبهذه الطريقة، يمكنك نقل المستخدمين أينما وكيفما احتجت ذلك، وستحصل على حماية 

إضافية لالستثمار.

هل تفكر في االنتقال إلى السحابة؟ 
اقرأ تقييم استعدادنا <

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://ebooks.cisco.com/story/5c656419310c282036a75547?ccid=cc001193&oid=otrsv016465
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ما الذي يعنيه إنشاء تجربة تنبؤية للعمالء؟

يشير إلى العثور على المورد الصحيح—سواًء كان شخًصا أو معلومات—في الوقت المناسب، بناًء على 
المحادثات أثناء إجراءها. ومن ثم استخدام هذه المعلومات لحل المشكالت من المحاولة األولى.

دعنا نفترض أن العميل يصل إلى مركز االتصال باستخدام الدردشة. أثناء اتصاله بأحد الوكالء، تجيب 
Cisco—المدعومة بالذكاء االصطناعي—وتستمع إلى المحادثة وتقترح المقاالت والحلول ذات الصلة 

لمشكلة العميل في الوقت الحقيقي. 

ولكن ماذا يحدث عندما نتقدم خطوة لألمام؟ ماذا لو استخدمنا الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي للتنبؤ بمشكلة 
العميل وإرسال حل له حتى قبل أن يعرف أن لديه مشكلة؟ من هنا يبدأ السحر.

تقوم Cisco بنسخ الذكاء االصطناعي في مركز االتصال لمساعدتك في تجاوز قدرات الخدمة الذاتية 
للروبوت وفعالية الوكيل. باستخدام التقنية المناسبة، سيكون لديك تفاعالت مخصصة وتنبؤية واستباقية مع 

عمالئك ستؤدي إلى زيادة والئهم وقيمة مدة البقاء.

الحاجة إلى العمليات التنبؤية

تجربة العمالء التنبؤية لها ثالثة أهداف 
رئيسية:

1.  قم بمطابقة العمالء مع الوكالء بذكاء.

2.  وفِّر السياق الصحيح تماًما عند الحاجة.

3.  قّدم عناية شخصية وتنبؤية واستباقية.

 



10 جعل مركز االتصال معرفي

من الوكالء، سواًء كانوا رقميين أو بشريين، ُينظر إليهم كصانعي االختالفات في إنشاء تفاعالت فّعالة 
مع العمالء. ولكنهم غالباً ما يحتاجون إلى القليل من المساعدة من الخبراء لتقديم حلول للعمالء. عادًة، 

كان مركز االتصال هيكالً، لجعل األمر صعًبا على الوكالء للتواصل والتحدث مع خبراء في 
الموضوعات وغيرهم من أعضاء المؤسسة. 

تتيح حلول Cisco كسر حواجز االتصال وتوسيع مركز االتصال ليشمل بقية المؤسسة. يتم تحقيق 
ذلك من خالل محفظة متكاملة من حلول التعاون تعمل بسالسة مع مركز االتصال الخاص بك. 

تخّيل الشركة بأكملها كمركز اتصال عمالق، حيث يمكن اإلجابة على كل سؤال من ِقبل الشخص 
المناسب. عندما ُيطرح استفسار معقد، يمكن بسهولة لوكيل مركز االتصال العثور على رسالة أو التواصل 

معها أو تحويلها إلى خبير في الموضوع، دون الحاجة إلى مغادرة سطح مكتب الوكيل على اإلطالق. 

وبهذه الطريقة، يكون العمالء أكثر إنتاجية، فهم يبنون اتصاالت قوية مع زمالئهم في المكتب الخلفي، 
ويتلقى العمالء إجابات على الفور. 

المحفظة التعاونية المتكاملة

%68
تواجه الشركات التي تمّكن 
وكالئها بتجربة االتصاالت 

الموحدة )UC( زيادة سنوية 
بنسبة 68 في المائة في هوامش 

ربح العمالء.4 

%98
تواجه 98 في المائة من 

الشركات معدالت محّسنة 
 لالحتفاظ بالعمالء عند تمكين

UC )الحوسبة الموحدة( لمركز 
االتصال بها.4

%25
تواجه 25 في المائة من 

الشركات انخفاًضا في معدل 
تغيير الوكالء من خالل مركز 
 UC االتصال الذي تم تمكين

)الحوسبة الموحدة( له.4

4. مركز االتصال الذكي: كن أكثر ذكاًء لزيادة رضا العمالء أبردين، يونيو 2018.
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كيف تستفيد مؤسستك:  

•  يكون الوكالء أسعد وأكثر إنتاجية عندما يكونوا مسلحين باألدوات والموارد وسجالت العمالء التي   
تساعدهم في نجاح عملهم.

•  يمكن للوكالء الوصول عند الطلب إلى خبراء السياق والموضوع كلما احتاجوا إلى المساعدة.  

•  يتم االحتفاظ بالعمالء المعرضين للخطر عندما يمكنك التنبؤ باحتياجاتهم وربطهم بأفضل وكالء   
لالحتفاظ.

•  تم تحسين كفاءة التشغيل أثناء موازنة أحمال المكالمات عبر المواقع والوكالء، بغض النظر عن   
المنطقة الجغرافية.

•  تكون التكاليف أقل عندما تنقل البنية األساسية لمركز االتصال إلى السحابة.  

•  يمكن للوكالء تقديم تجارب العمالء االستباقية والتنبؤية، مما يجعل مركز االتصال مركًزا   
استراتيجًيا لتكوين عالقات أعمق وأكثر ربحية مع عمالئك.

الجميع يستفيد.
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ليس من السهل إرضاء عمالئك دائًما، ولكن عندما تجعل تجربتهم أولوية استراتيجية لعملك، يمكنك 
إنشاء جميع أنواع نتائج األعمال اإليجابية مثل تحسين رضا العمالء والميزة التنافسية. سينشر العمالء 
السعداء ذلك، مما يخلق المزيد من المراجع بالنسبة لك والمساعدة في تحسين سمعة عالمتك التجارية. 

كل هذا يمكن أن يتحقق مع التقنية الرائدة والشريك المناسب الذي لديه الخبرة لمساعدتك في الوصول 
إلى هناك. 

كيف يستفيد عمالئك:

• يتلقون خدمة أسرع وأفضل وأكثر استباقية.   

• يشعرون أنهم يتم فهمهم من ِقبل وكالئك.  

•  لديهم تجربة سلسة دون تحويالت وأوقات انتظار طويلة.  

•  يتم التنبؤ باحتياجاتهم وهي مرتبطة بأفضل الوكالء.  

• يتم حل مشاكلهم في االتصال األول، دون الحاجة لالتصال مجدًدا.  

تعّرف على جميع الطرق التي يمكنك من خاللها زيادة قيمة استثمار مركز 
االتصال الحالي.

تعرف على المزيد <

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html?ccid=cc001193
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ما سبب اختيار شركة Cisco؟
لم يكن تقديم التجارب االستثنائية للعمالء—في كل مرة—أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبعد كل 

شيء، هذه هي الطريقة التي يتم بها اتخاذ قرارات الشراء. توفر Cisco محفظة مركز االتصال 
األكثر اكتماالً، حيث تجمع بين حلول االتصال السحابي على مستوى عالمي واالجتماعات وحلول 

تعاون الفريق مع أجهزة الصوت والفيديو وسماعات الرأس. 

•    رائدة السحابة العالمية: Cisco هي الشركة الرائدة في السوق لمراكز االتصال. نحن رقم   
واحد في أمريكا الشمالية ورقم اثنين في جميع أنحاء العالم. لدينا أكثر من 30,000 عميل 

مخلص وأكثر من 3 ماليين وكيل مثّبت على مستوى العالم.

•   قائمة مشاريع متكاملة: تمتلك Cisco قائمة مشاريع واسعة ومتكاملة بإحكام، مع خبرة عميقة   
في جميع مجاالت االتصاالت ومركز االتصال والتعاون واالتصال واألمن والشبكات 

واألجهزة. نحن نقدم وفورات هائلة الحجم حول البحث والتطوير وتكامل القدرات الرئيسية.  

•    الترحيل المرن: يجعل منهج "السحابة أوالً، وليس السحابة فقط" األمر سهالً عليك التخاذ   
خطواتك األولى إلى السحابة. ابدأ بنموذج استهالك مرن والخدمات السحابية المختلطة المتقدمة 

التي تمنحك االبتكار السحابي دون تعطيل العمليات الداخلية الهامة.
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تعرف على المزيداحصل على التقرير

 Cisco و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. تعد Cisco حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 لشركة
وشعار Cisco عالمتين تجاريتين أو عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها في الواليات 
المتحدة وبلدان أخرى. لعرض قائمة بعالمات Cisco التجارية، راجع صفحة العالمات التجارية Trademarks على 
موقع Cisco على الويب. تعد العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكيها 

المعنيين. ال يشير استخدام كلمة "الشريك" ضمنًيا إلى وجود عالقة شراكة بين شركة Cisco وأي شركة أخرى. 
)1905R(

•   الرحالت الذكية: تعمل Cisco على زيادة قوة الذكاء االصطناعي والتحليالت السحابية   
لمساعدتك في توفير تجارب العمالء السياقية واإليحائية والتنبؤية. لقد استثمرنا مليارات 

الدوالرات في الشركات التي تتغذى على ممارسة الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي.

•  المنصة المفتوحة الموحدة: تضمن بنية المنصة المفتوحة الخاصة بنا أنه يمكنك بسهولة تحسين   
العمليات التجارية وكفاءة سير العمل، باإلضافة إلى التكامل مع جميع أدوات العمل التي تمس 

مركز االتصال الخاص بك. توفر أدوات سطح مكتب الوكيل واإلبالغ واإلدارة الخاصة بالوكيل 
لدينا تجربة مشتركة وموحدة.

•  األمان والثقة: تتمتع Cisco بسمعة ال تضاهى لألمان الحقيقي، ونحن نواصل استثمار   
مليارات الدوالرات لجعل مراكز االتصال الخاصة بك أكثر أماًنا.

https://engage2demand.cisco.com/LP=16290?ccid=cc001193&oid=anrco016763
http://cs.co/contactcenter

