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 الملخص التنفیذي
ببناء أو تبني % من الشركات التي قامت 85أصبح بناء وتعزیز رحلة العمیل الناجحة ھدفاً ذا أولویة قصوى بالنسبة إلى 

). أصبح العمالء امتداداً واقعیاً لذراع التسویق عبر منشورات الوسائط االجتماعیة DCXاستراتیجیات تجربة العمیل الرقمیة (
أو التقییمات اإلیجابیة. ولكن یمكن أیضاً أن یصبحوا أفضل مدافع عن المنافسین من خالل منشورات الوسائط االجتماعیة أو 

القائمة على تحلیالت البیانات —یة. یحافظ تجاوز توقعات العمالء مع التفاعالت المخصصة والسیاقیةالتقییمات السلب
 على إدارة األصول المالیة للشركة بسالسة.—الصوتیة

 
یجب أن تمتلك المؤسسات الموظفین الملتزمین واالستراتیجیة والقیادة المناسبة لتكون ناجحة. كل ذلك یعتمد على استراتیجیة 

نیة ناجحة، تم التحقق من صحتھا من خالل مقاییس األعمال التي توثق النجاح. على سبیل المثال، ینخفض معدل تغییر تق
% عندما تركز المؤسسات على المشاریع التي تعالج المشكالت مثل نقص تحلیالت 31وكالء مركز االتصال بنسبة 

 الوكالء.
 

) UCلى خطة ترحیل. قد تنتقل المؤسسات من مزودي اتصاالت موحدة (یجب أن یشتمل إنشاء استراتیجیة تقنیة ثابتة ع
ومركز اتصال مختلف إلى السحابة نفسھا، أو قد تنتقل من بیئة داخلیة إلى بنیة السحابة. یجب على رواد تقنیة المعلومات أن 

رة. من المھم تحدید مزّود یمكنھ وبأي وتی—یقرروا ما إذا كانوا یریدون نقل جمیع أو بعض المواقع والتطبیقات إلى السحابة
 جعل الترحیل سلساً مع بنیة تسعیر ودعم ألي مجموعة من البنیات.

 
 في بناء كالً من االستراتیجیات األمامیة والخلفیة لرحلة العمالء المحّسنة، ضع في االعتبار الممارسات األفضل التالیة:

 
 رفع قیمة الشركاء والبنیة األساسیة السحابیة   •
 ل توفیرات التكالیف لالستثمار في تقنیات جدیدة مثل الذكاء االصطناعي والتشغیل التلقائي تحوی  •
 منع حواجز الدمج التي ستبطئ النشر  •
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 مشاركة العمالء ھي نقطة مركزیة
یتمتع العمالء بقوة غیر مسبوقة لصنع عالمة تجاریة أو القضاء علیھا وذلك بفضل قوة التقییمات المستندة إلى الویب 

 والوسائط االجتماعیة. 
 

سواء كانت األعمال إلى األعمال أو األعمال إلى المستھلكین، یتوقع المستھلكون من الشركات فھم متطلباتھم 
قة وتوسیع نطاق الفوائد التي تعود علیھم لوالءھم. یریدون أن تكون وحل المشكالت بسرعة وبدون مش

التفاعالت مخصصة ومعتمدة على السیاق، باإلضافة إلى التوعیة االستباقیة عندما تكون مفیدة لھم. وكل ذلك 
 یحدث بسھولة أكبر عندما یكون ارتباط الموظفین بھا عالي أیضاً.

 
) لشركة DCX، وفًقا لدراسة بحث تجربة العمالء الرقمیة (DCXًیا في نجاح تلعب استراتیجیة التقنیة دوًرا مركز

Nemertes  من رواد األعمال وتقنیة المعلومات. اعتمدت جمیع مؤسسات مشاریع  697منDCX  المذكورة في البحث
 صال. اعتماداً كبیراً على التحلیالت وتمكین الجوال والخدمات السحابیة والقدرات المتقدمة لمركز االت

 
 تحدید وتمویل المشاریع الجدیدة

على اھتمام مستمر من  DCXاألخبار الجیدة ھي تجربة العمالء بشكل فائق في غالبیة المؤسسات. لقد حصلت مبادرات 
 . Cالمسؤولین التنفیذیین من المستوى 

 
% أن 53؛ وDCXیمولون مشاریع  C%) المؤسسات أن المدیرین التنفیذیین من المستوى 51یؤكد أكثر من نصف (

% أن رواد وحدة األعمال على مستوى نائب 32مسؤولي تقنیة المعلومات على مستوى نائب الرئیس أو المدیر یمولون و
، یوفر خلیط من المسؤولین التنفیذیین التمویل. تؤكد أعلى نسبة Cالرئیس أو المدیر یمولون المشاریع. داخل المجموعة 

المؤسسات أن كبار المسؤولین المالیین یمولون المشاریع في أغلب األحیان. لماذا؟ نظراً ألن كبار المسؤولین مئویة من 
المالیین یتحققون من جمیع المشاریع المحتملة، تختار المؤسسات تلك التي تحقق عائداً قابالً للقیاس على االستثمار. (ُیرجى 

 .)1االطالع على الشكل 
 

 
 الذین لدیھم میزانیة لمبادرات مواجھة العمیل C: المسؤولون التنفیذیون من المستوى 1الرقم 
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 كبیر مسؤولي العمالء: حالة 2الشكل              

%) أو في المجمعات 21، إما على نطاق المؤسسة (DCX% من المؤسسات استراتیجیة 36، طورت 2018بحلول منتصف 
% من المؤسسات األخرى القیام 26م وتخطط % من المؤسسات األخرى استراتیجیة بحلول نھایة العا23%). خططت 15(

إلى  DCX. إذا نجحت جمیعھا، سیعمل ذلك على زیادة العدد اإلجمالي للمؤسسات التي لدیھا استراتیجیة 2019بذلك في 
 ، وفقاً للدراسة.2019% بحلول نھایة 85

 
ال وتقنیة المعلومات الذین وثقوا في مستھل ھذه االستراتیجیات، ستؤدي عوامل عدیدة دوًرا بذلك. یستشھد رواد األعم

 :DCXنجاحھم في استراتیجیاتھم بما یلي كبعض من أفضل ممارساتھم لتحسین استثمارات التقنیة لمشاریع 
 

 متعددة األوجھ وتتطلب خبرة قد تكون أقوى خارج DCXمشاریع  - رفع الشركاء والبنیة األساسیة السحابیة  •
  الشركة. 
 حیث أن –قم بتحویل توفیرات التكالیف لالستثمار في التقنیات الجدیدة مثل الذكاء االصطناعي والتشغیل التلقائي   •

 احصل على خطة المؤسسات تقوم بتحسین عملیات نشر التقنیة الخاصة بھا، وتنتج توفیرات التكالیف بشكل طبیعي. 
 التي ستؤدي إلى میزة تنافسیة من أفضل تجربة للعمالء التيإلعادة توجیھ توفیرات التكالیف تلك لدمج التقنیات  
  تستمدھا. 
 باستخدام العدید من المزودین أو محاولة التعامل مع العدید من عملیات دمج –الحواجز التي ستبطئ النشر  امنع  •

  .DCXالتقنیات داخلیاً التي ستبطئ عملیات النشر، مما یھدد سرعة ونجاح مشاریع  
 

 اد األعمال تقدیم رحالت عمالء مثالیةیجب على رو
یتطلب تقدیم رحلة عمالء مثالیة القیادة الملتزمة والموظفین الملتزمین وأساس تقني ثابت باإلضافة إلى التطبیقات المبتكرة 

 وتحلیالت البیانات لتحدید النجاح ومجاالت التحسین من بین أشیاء أخرى.
 

 CCOدور 
یعتمد تقدیم استراتیجیة ناجحة على شخص من المستوى التنفیذي مسؤول عن نجاح العمیل. عادًة ھؤالء ھم كبار مسؤولي 

العمالء أو كبار مسؤولي التجربة أو العناوین المشابھة. یترأس كبار مسؤولي العمالء أو كبار مسؤولي التجربة االستراتیجیة 
ء لزیادة والتحلیالت وجمیع أنشطة مواجھة العمال

مكاسب العمالء واالحتفاظ بھم ورضاھم. إنھم 
یعملون بشكل وثیق مع كبیر مسؤولي التسویق 

ورئیس المبیعات وكبیر مسؤولي التشغیل ورئیس 
في العمیل األولیة الموارد البشریة إلنشاء عقلیة 

 جمیع أنحاء المؤسسة.
 

یحتوي ربع عدد المؤسسات الیوم على كبیر 
% من المؤسسات 37مسؤولي العمالء وتخطط 

األخرى لتوظیف واحد بحلول نھایة العام. (یرجى 
.) من الواضح أنھ لیست 2الشكل  علىاالطالع 

جمیع الشركات قد تبنت الحاجة إلى ھذا الدور 
ال یعملون على وحتى أولئك الذین أحیاناً —التنفیذي

ومع ذلك، یظھر بحثنا وجود كبیر  .CCO تمكین
% من 68مسؤولي العمالء مرتبط بالنجاح: تحتوي 

كبیر  DCX المؤسسات التي تخضع الستراتیجیات
ممتاز أو  DCX % على معدل84مسؤولي العمالء و

  .جید جداً عندما یكون لدیھم واحد
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 مشاركة موظف مركز االتصال
التي تسھل رحلة العمالء المثالیة؛ ولكن الموظفون العادیون متساوون في األھمیة. الموظفون الذین لدیھم  لیست فقط القیادة

ھم المفضلون. وتؤثر مشاركة —ھؤالء المتحمسون للقیام بما في وسعھم إلرضاء العمالء--اتصال حسي مع صاحب العمل
 الموظفین الكبیرة مباشرًة على تقییمات العمالء.

 
—كان مرئي أكثر من مركز االتصال. من الناحیة التاریخیة، كان معدل تغییر الوكالء في مراكز االتصال مرتفعاً ال یوجد م

أعلى من معدالت تغییر الموظفین اإلجمالیة. المھمة شاقة ولم یكن لدى المشرفین على مركز االتصال دائماً األدوات الالزمة 
% 35.3% إلى 16.4، تتراوح معدالت التغییر ما بین DCXي على مبادرات لتقدیم مالحظات قیمة. ضمن تلك التي ال تحتو

 ).3في المتوسط، استناداً إلى حجم الشركة. (ُیرجى االطالع علي الشكل 
 

 
 

 DCX: تغییر الوكالء قبل/بعد مبادرة 3الشكل 

التي تھدف إلى خفض معدل تغییر الوكالء، انخفضت المعدالت بنسبة  DCXلكن عندما تركز الشركات على مبادرات 
% 31دوالر، یحقق االنخفاض بنسبة  2000دوالر إلى  1500%. باعتبار تعیین وتدریب كل وكیل جدید یتكلف ما بین 31

 في معدل التغییر انخفاض التكلفة القابلة للقیاس.
 

ء بشكل أكبر تحلیالت الوكالء وتشغیل سیر عمل مواجھة العمالء التي ُتحسن معدل تغییر الوكال DCXتضمن مشاریع 
التلقائي وإضافة قنوات رقمیة جدیدة وتحسین التحلیالت الشاملة لبیانات العمالء. التحلیالت ھي المفتاح، حیث یمكنھا تزوید 

التحلیالت أیضاً سیاق للوكالء الوكالء بتحلیل أداءھم، بحیث یحسنوه ویمكن مكافائتھم على أساس البیانات الثابتة. توفر 
أو الفیدیو أو الصوت. ال یمكن أن یرى الوكالء  SMSإلضفاء الطابع الشخصي على تفاعالت المحادثة على الویب أو 

التفاعالت السابقة فقط، ولكن یمكنھم أیضاً رؤیة التحلیالت المستندة على تلك التفاعالت التي تساعدھم في معرفة المزید عن 
ما مقدار شرائھم في الماضي؟ ھل كانت لدیھم تجربة سیئة مؤخراً؟ ھل اشتكوا على الوسائط االجتماعیة، وإذا فعلوا العمالء. 

 ذلك، فكم عدد المتابعین وما مقدار تأثیرھم؟
 

حیث تصبح مشاركة العمالء أكثر أھمیة، وكذلك مجموعة المھارات والمقابل المادي للوكالء في مركز االتصال. الوكالء 
% من المؤسسات المزید من الوكالء المھرة وتقوم الشركات بزیادة 25كثر قیمة وأكثر مشاركة وأكثر تعلیماً: توظف أ

 بالمقارنة مع الشركات التي تقلل المقابل المادي. 1:2المقابل المادي بنسبة 
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 یجب على القادة تحسین التقنیة
رحلة عمالء مرغوبة دون استراتیجیة تقنیة صوتیة. ترد استراتیجیات  لن ینجح أفضل الموظفین أو القادة في العالم في إنشاء

 النجاح الرئیسیة على النحو المفصل أدناه.
 

 رحلة العمالء إلى السحابة
) وتفاعالت UCCتنتقل معظم المؤسسات إلى عملیات نشر السحابة أو المختلطة لكل من التعاون واالتصاالت الموحدة (

ز االتصال وإدارة العالقات مع العمالء وخدمة العمالء التفاعلیة ومشاركة العمالء االستباقیة العمالء (بما في ذلك مرك
 والتحلیالت الناجحة). 

 

  
 

 CX: أفضل التقنیات لتحویل 4الشكل 

عة لتحویل تجربة العمالء على ، تعد الخدمات السحابیة من بین أفضل التقنیات الخمس المتوق4في الواقع، كما یبین الشكل 
وھي شھادة لقیمة ومستقبل الخدمات السحابیة، نظراً لعدد األشخاص الذین انتقلوا بالفعل إلى —مدى السنوات الثالث القادمة

السحابة. باإلضافة إلى ذلك، تعد التحلیالت والذكاء االصطناعي من التقنیات الرئیسیة التي تساعد في تقدیم تجارب شخصیة. 
مھیكلة وغیر مھیكلة من المصادر الداخلیة والخارجیة على حد سواء. —وم الشركات بجمع البیانات من مصادر متعددةتق

حاسمان لنجاح رحلة —واستجابة وأداء الوكیل المقترن—درجة لتجربة العمالء 360دمج تلك البیانات الخاصة بعرض 
 العمیل.

 
 بالطرق التالیة: DCXأن بنیات السحابة تساعدھم في تحقیق أھداف  Nemertesقال المشاركون في الدراسة البحثیة من 

 
 قالت عدة شركات أنھا تنقل مركز االتصال الخاص بھا إلى السحابة ألنھا لم تعد تمتلك الخبرة – تقلیل التعقید  •

 الداخلیة لتشغیل منصة مركز اتصال معقدة. باالنتقال إلى السحابة، ھي تعتمد على شركائھا في السحابة إلدارة 
 وترقیة ودمج أساس مركز االتصال وتطبیقاتھا مع تركیزھا على المبادرات االستراتیجیة األخرى. 
 بھا باإلضافة إلى خبرة الموظفین داخلمع توسع الشركات عالمیاً، یعد شراء الخوادم وتركی – التوّفر العالمي  •

 الشركة اقتراحاً مكلفاً. باستخدام الخدمات السحابیة، ال داعي لقلقھا بشأن اللوائح العالمیة وتركیب األجھزة وإدارتھا 
 أو دمج التطبیقات. 
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 الشركات% من 20%) ال ترى األمان كعقبة للسحابة وترى 60معظم الشركات ( – األمان واالمتثال الُمحّسن  •
 بالفعل األمان كبرنامج تشغیل نحو السحابة. یصبح رواد تقنیة المعلومات أكثر راحة مع السحابة كمزودین یعرضون 
 حلول الصناعة الشاملة التي تركز على لوائح االمتثال. 
 للسحابة جمیًعا واجھات برمجة UCومركز االتصال و CRMیوفر مزودو  – تطبیقات أفضل متاحة بشكل عام  •

ري التطبیق، ومعظم تطبیقات    المبتكرة والجدیدة تعتمد على السحابة. من خالل اختیار بنیة DCXالتطبیقات لمطوِّ
 السحابة، تكتسب المؤسسات الوصول إلى نظم االتصاالت المشتركة المدمجة للتحلیالت وخدمة العمالء والذكاء 
 بسھولة. DCXاالصطناعي وتطبیقات أخرى تقوم بالتبسیط في استراتیجیة  

 
 مسار الترحیل إلى السحابة

على الرغم من وجود العدید من األسباب التي تم التحقق من صحتھا لالنتقال إلى السحابة، لن ینقل الجمیع كل تطبیق إلى 
وھي —% في بیئة مختلطة38، على سبیل المثال، تعمل UCCأو في أي وقت آخر. باستخدام —السحابة في وقت واحد

% من مراكز االتصال ھي سحابة 23.5، فإن 5النظر إلى البیئة الداخلیة والمختلطة والسحابیة. وفقاً للشكل األكبر عند 
% االنتقال إلى 3.5% أخرى تخطط لالنتقال إلى السحابة. لم ترفض سوى 28.1% ھي سحابة بالكامل. ھناك 20مختلطة و
 السحابة.

 
وم وھي أ.) ال ترغب في االعتماد فجأة على السحابة، أو ب.) صممت یجب أن تسعى المؤسسات ذات البیئات الداخلیة الی

بنیة مختلطة، للحصول على مزود یقدم ترحیالً سلساً إلى البنیة المرغوبة. قد یرغب البعض في االحتفاظ ببعض المواقع أو 
داخلیة بالكامل إلى السحابة  التطبیقات الداخلیة والبعض اآلخر على السحابة. قد یرغب آخرون في االنتقال ببطء من بنیات

بالكامل بمرور الوقت. یتطلب كل سیناریو مزود یمكنھ تقدیم حل مختلط ببنیة تسعیر مرنة تجعلھ سلساً لالنتقال من البیئات 
 الداخلیة إلى السحابة.

 
مستقبل. على سبیل قیمة ھذه المنصة لیست فقط في المرونة التي توفرھا اآلن ولكنھا أیضاً تساعد الشركات في مواكبة لل

المثال، الذین یرغبون في االحتفاظ باستخدام مركز االتصال الداخلي أو سیستخدمون حتماً تطبیقات معتمدة على السحابة، 
أو تعاون الفریق أو الوسائط االجتماعیة أو الذكاء االصطناعي أو التحلیالت. تظل ھذه التطبیقات بمركز  CRMمثل 

ر عما إذا كانت الشركة قررت في نھایة المطاف نقل مركز االتصال إلى السحابة. العكس االتصال وعملیاتھ بغض النظ
صحیح أیضاً بالنسبة لتلك التي تستخدم تطبیقات داخلیة الیوم، حیث ترید االستمرار في استخدامھ إذا كانت منصة مركز 

لتي ُتغیر بھا المؤسسات رحلة العمالء وتحسنھا االتصال نفسھا تنتقل إلى السحابة. وبشكل أساسي، تعمل الطریقة والكیفیة ا
بشكل أقل مع البنیة المحددة ألن كل شيء یعمل كنظام اتصاالت مشتركة واحد، بغض النظر عما إذا كان یعتمد على البیئة 

 الداخلیة، في سحابة عامة أو في سحابة خاصة أو كلتاھما.
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 اتصال السحابة: خطط مركز 5الشكل 

 

 الدمج ضروري
توفر الخدمات السحابیة المدمجة والداخلیة بشكل محكم طریقة سلسة لنقل المواقع أو التطبیقات إلى السحابة بمرور الوقت. 

ھذا النھج أسھل بكثیر باستخدام مزود واحد مقابل استخدام العدید من المزودین، وخاصًة ألن البیانات تنتقل بین القنوات عبر 
 أدوات التحلیالت لتقدم الشاشات المنبثقة في الوقت الفعلي أو اتجاه قدیم.

أمراً حیویاً، حیث تقوم الشركات بدفع الموظفین إلى مكالمات العمالء لإلجابة على  UCCیعد الدمج بین مركز االتصال و
ى دمج مركز االتصال مع اتصاالت األسئلة أو معالجة مشكالت الخدمة أو المساعدة في تحقیق المبیعات. تجعل القدرة عل

الموظفین الداخلیة من السھل استخدام التواجد والمراسلة للعثور على الخبیر الداخلي ثم توصیلھ بمكالمة صوتیة أو محادثة 
 على الویب أو مؤتمر فیدیو.

 
ام بذلك بحلول % أخرى للقی34.7، بینما تخطط UCC% على دمج بیئات ومركز االتصال و22.4وفقاً للدراسة، عملت 

ومركز االتصال  UCCبدمج  تلك التي قامتأو الحقاً. من بین  2020% أخرى للقیام بذلك في 15.4، وتخطط 2019نھایة 
 وأظھرت نجاحھا في القیام بذلك. —% نفس الموّرد53حوالي  تستخدمبالفعل، 

 
كة وعمالءھا أو العمالء المتوقعین یجب أن قیمة، ألن االتصاالت بین الشر CRMكما یضیف الدمج بین مركز االتصال و

، بینما تخطط CRMتكون محدثة لیكون لھا تأثیر. قام حوالي ربع عدد الشركات في الدراسة بدمج مركز االتصال مع 
 أو الحقاً. 2020% أخرى للقیام بذلك في 14.7وتخطط  2019% أخرى للقیام بذلك بحلول نھایة 29.7
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بالنسبة لالتصاالت الداخلیة وبیانات العمالء. سواًء كانت البنیة الداخلیة أو السحابیة أو المختلطة،  كما یعد دمج األمان ھاماً،
 یجب على المؤسسات العمل مع مزودي السحابة وشركاء األمان لدمج تطبیقات وممارسات األمان بشكل محكم.

 
تي ھذا الدمج من قدرات القنوات المتعددة المرتبطة وأخیراً، تتطلب الحاجة إلى البیانات عبر القنوات الدمج. یمكن أن یأ

% أخرى قید 31% من المؤسسات نشر القنوات المتعددة، بینما 21بقنوات اتصاالت العمالء المتمیزة. في الدراسة، أكملت 
 % تخطط للقیام بذلك. 18التقدم و

 
راحات المستندة إلى تحلیالت تنبؤیة. لتوفیر تجربة كما تتضمن البیانات عبر القنوات بیانات توفر معلومات سیاقیة تمكن االقت

 عمالء ناجحة حقاً، تحتاج المؤسسات إلى سیاق شامل في الوقت الفعلي ورائج من خالل تجربة العمیل والوكیل.
 

 الخاتمة
ر أفضل لتطویر رحلة العمالء التي تبھج العمالء والتي ینتج عنھا مراجعات متوھجة وإیرادات متزایدة، ضع في االعتبا

 الممارسات التالیة:
 

 كبیر مسؤولي العمالء أو كبیر مسؤولي التجربة للتركیز على صوت العمیل. وتمكینتوظیف  •
یعد التركیز على العمیل أمراً ھاماً، ولكن ال تغفل التركیز على الموظف. یتمتع الموظفون الملتزمون باستثمار  •

 عاطفي في الشركة وسیبذلون قصارى جھدھم لخدمة العمالء. 
الیوم وفي  DCXقم بتخویل مدیر قسم المعلومات وفریقھ إلنشاء أساس تقني ثابت لجمیع تطبیقات واستراتیجیات  •

 لمستقبل.ا
التحلیالت ھي مفتاح النجاح. جمع البیانات القدیمة والبیانات الحالیة، المھیكلة وغیر المھیكلة معاً، ودمج تلك  •

درجة لرحلة العمیل. وبنفس القدر من األھمیة، احرص على اتخاذ إجراء بشأن  360المعلومات لتوفیر عرض 
 نتائج البیانات.

. حدد ما إذا كان االنتقال الكامل أو الجزئي إلى السحابة یجعل الفائدة أكبر من انتقل إلى السحابة بشكل استراتیجي •
حیث المواقع والتطبیقات. بغض النظر عن مدى االنتقال، تأّكد من أن المزود یوفر بنیة التسعیر والدعم للبیئة 

 والقدرة على االنتقال بسھولة بینھا.—الداخلیة وتطبیقات ومواقع السحابة
استراتیجیة التقنیة. تقدم السحابة وبنیات السحابة المختلطة تغطیة عالمیة وتطبیقات مدمجة وأمان وحمایة قم بتحسین  •

، UCCبیانات وامتثال وتقلیل التعقید بشكل عام. یعد دمج مجموعة من التقنیات، بما في ذلك مركز االتصال مع 
 ، وتعد تحلیالت مفتاحاً.CRMو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھي شركة عالمیة للخدمات واالستشارات القائمة علي البحوث تقوم بتحلیل قیمة أعمال التقنیات Nemertes :Nemertesحول 
، قدمنا توصیات استراتیجیة تستند إلى المقاییس التشغیلیة والعملیة المدعومة بالبیانات لمساعدة مؤسسات الشركات 2002منذ  الناشئة.

 ' العمالء على اتخاذ قرارات أفضل.Nemertesفین والعمالء. ببساطة: تساعد أفضل بیانات علي تقدیم التحول التقني الناجح إلى الموظ
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