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هذه عبارة عن خدمة بال توقف 
من مركز جهات االتصال إلى 

مركز األرباح.
ا. عند كل نقطة اتصال، تسّهل حلول مركز جهات االتصال من  ُيعد كل تفاعل من قبل العمالء هاًمّ

Cisco على شركتك تقديم تجارب عمالء استثنائية واستباقية تساعدك على االحتفاظ بكل من 
عمالئك ووكالئك. 

 .Cisco دعونا نشاهد كيف تبدو رحلة خدمة العمالء عندما تستخدم حلول

 اجتمع مع عميلك، بروس. 
لقد استقبل للتو أخباًرا ُمفزعة.

هذه هي اللحظة التي  إما أن تخسر فيها العمل معه 
أو تجعله يشعر  بالوالء لك مدى الحياة.

ينقر بروس على رابط التطبيق، حيث يرحب به مساعد العمالء 
.Cisco االفتراضي من

تطبيق خطوط الطيران

من

عضو منذ

تنبيه
لقد تم إلغاء رحلة الطيران الخاصة بك. انقر عبر للعثور على رحلة 

طيران جديدة.

يتلقى بروس المساعدة الفورية. 
ال يدرك أن مساعد العمالء االفتراضي  الذي يجري محادثة معه هو روبوت. 

يتمكن الروبوت من الرد على الطلبات البسيطة والمحددة ومشاركة المعلومات 
األساسية. 

من روبوت إلى وكيل بشري 
مع إدراك الروبوت أن بروس يحتاج إلى تفاعل على نحو شخصي أكبر، فإنه  ُيصّعد الحالة 

سريًعا إلى إيمي. في غضون ثواٍن، يواجه بروس انتقاالً سلًسا من الخدمة الذاتية إلى الخدمة 
المدعومة بمساعدة. 

محادثة واردة
تتلقي إيمي المحادثة، إلى جانب  محفوظات المحادثة 
الكاملة  حتى تتمكن من التدُخل مباشرًة بالسياق الذي 

تحتاجه. 

Cisco أجوبة
 Cisco أثناء تواصل إيمي مع بروس، تقوم

Answers—مدعومة من قبل الذكاء االصطناعي 
)AI(—باالستماع إلى المحادثة وتقترح الحلول. 
تزّود Cisco Answers إيمي بخيارات لتغيير 

رحلة الطيران الخاصة به.

Cisco Webex Teams
تتمكن إيمي من إعادة حجز  رحلة الطيران الخاصة 

ببروس بشكل سريع. كما أنها تصل إلى قسم آخر عبر 
 Cisco Webex Teams لتأكيد ترقية بروس 

إلى فئة األعمال. وهي تفعل كل هذا  دون مغادرة لوحة 
المعلومات لديها مطلًقا. 

الرؤى الفورية 
أثناء محادثة بروس وإيمي، كان ُمحلِّل رحلة عميل Cisco يجمع 

المعلومات حول تفاعلهما. تعني البيانات  المستخلصة أن بروس 
سيحظى بتجربة  أكثر خصوصية في المرة القادمة. 

االحتفاظ بالعمالء 
تنّبأ بالعمالء المعّرضين للمخاطر ثم قم 

بتوصيلهم بأفضل الوكالء. 

حّل جهة االتصال األولى 
يتمتع الوكالء بميزة الوصول عند الطلب إلى 

الخبراء  بموضوع الدراسة. 

سياق أفضل 
احصل على مساعدة سياقية في الوقت الحقيقي 

لجذب العمالء.

خفض التكاليف 
 انقل مركز  االتصال الخاص بك إلى السحابة

 لخفض إجمالي تكلفة الملكية.

إنتاجية الوكيل 
 زّود الوكالء باألدوات، والموارد، و 

بيانات العمالء.

الكفاءة التشغيلية 
وازن أحمال المكالمات وموارد الوكيل عبر 

المواقع.

 عندما يتمكن الوكالء من تقديم تجارب عمالء استباقية وإيجابية،
يصبح مركز االتصال العًبا أساسًيا في عملك، مما يحقق فوائد  كبيرة لمؤسستك. 

ما سبب اختيار شركة Cisco؟
 توفر Cisco وحدها حل مركز جهات اتصال متكامل يجمع بين اتصاالت واجتماعات وتعاون الفريق عبر سحابة من طراز عالمي

 مع أجهزة الصوت والفيديو وسماعات الرأس. تم إدراج Cisco كشركة رائدة لدى مؤسسة Gartner Magic Quadrant على مدار سبعة أعوام،
ونحن ندعم أكثر من 30000 عميل لمركز االتصال وأكثر من 3.5 مليون عميل في جميع أنحاء العالم.  

يقضي موظفو مركز االتصال 17% من وقتهم 
في البحث عن المعلومات التي يحتاجون إليها 

إلنجاز عملهم.1

تالحظ الشركات التي تدمج االتصاالت الموحدة 
مع تقنيات مركز االتصال زيادة بنسبة 31% في 

إنتاجية الوكيل.1

تتلقى المؤسسات التي تملك برامج مساعد 
 عمالء افتراضي مدعومة بالذكاء االصطناعي
استعالمات أقل بنسبة تصل إلى 70% من 

المكالمات، والمحادثات، والرسائل الكترونية.2

هل تعلم؟

تم تجاوز األزمة. 
 لقد تحول بروس من حالة مسافر يشعر بالهلع إلى عميل راٍض. 
واألمر التالي، أنه يجلس مستريًحا في الطائرة ويستخدم خدمة 

Wi-Fi المجانية ليكتب تغريدة بشأن شركة خطوط الطيران 
الجديدة المفضلة لديه. 

تجيب إيمي على األسئلة، وتقدم تفسيًرا لرحلة الطيران 
التي تم إلغاؤها، ثم تقدم توصيات محددة.

يسأل بروس عن رحلة طيران  تجعله يعود 
إلى منزله في الوقت المناسب لحضور  حفل 

عيد ميالد ابنته.

تمتلئ لوحة معلومات إيمي بملف تعريف 
العميل بروس و معلومات رحلة الطيران 
الخاصة به، وهو ما يشير إلى أن بروس 

عميل يتعرض لمخاطرة عالية. 

بروس جونز

للتو

كندا

2013

 بروس، آسف جًدا بشأن رحلة الطيران الخاصة بك التي تم إلغاؤها 
. انتظرني لحظة لمعرفة خيارات رحالت الطيران البديلة المتاحة لك.
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collaboration/contact-center-made-cognitive.pdf?ccid=cc001193&oid=ebkco016755

