
.cisco.com/go/cognitivecollab على Cisco راجع حلول التعاون المعرفي من

قم بإنشاء فرق عالیة األداء التخاذ 
قرارات أذكى وأسرع، وإلنشاء 

تجارب عمالء أكثر فائدة.
 Cisco Webex یسّرع

الجدید من قیمة األعمال.

یتخلص التعاون المعرفي من نقاط االحتكاك الشائعة ویوفر رؤى مرتبطة سیاقًیا لتمكین األشخاص 
والفرق من األداء بمستوى أعلى.

رحلة طیران رقم 1.

جّرب كفاءة أكبر مع الذكاء االصطناعي والتعاون المدعوم معرفًیّا. 

التعاون المعرفيالسیاق التحلیل

 

یقولون أن تبني الذكاء االصطناعي قد سمح لھم 
بتحقیق ریادة على المنافسین

المصدر: Deloitte، عام 2018

یستخدمون الذكاء االصطناعي أو 
یخططون الستخدامھ لتحسین مشاركة 

العمالء
المصدر: Nemertes Research، عام 2019
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مشاركة أفضل للعمالء  فرق أكثر كفاءة  

ینشئ مساحات عمل أكثر ذكاًء.

إلیك ثالث طرق 
ُیغیر بھا التعاون المعرفي 

مكان العمل.

ُتحّول مراكز االتصال المدعومة معرفًیّا تجربة العمالء السلبیة إلى تجربة إیجابیة.

  "مرحًبا نانسي. أشاھد في تقویمِك أّن لدیك
ِ اجتماًعا یبدأ بعد خمس دقائق. ھل تریدین 

االنضمام اآلن؟"

حّول مساحات العمل وغرف االجتماعات لدیك لتتوافق مع الطریقة التي تعمل بھا فرقك فعلًیا.

 "لیس بعد، أیھا المساعد— 
اتصل بسوزان."

"سوزان لي؟"

 "نعم. 
مرحًبا، سوزان..."

توّجھ الشركات األفضل في فئتھا إلى 
وكیل ذي صلة استناًدا إلى السیاق

المصدر: أبردین، 2018

توجیھ أذكى مستند إلى السیاق

یعتقد مسؤولو مركز االتصال أن الذكاء 
االصطناعي سیحّسن من مستوى رضا العمالء، 

ویقلّل من وقت تحدث الوكالء، ویقلّل من عدد 
المكالمات  

المصدر: Nemertes Research، عام 2019

حلّ أسرع لجھة االتصال 

یقول العمالء إن المشاركة المصممة 
خصیًصا استناًدا إلى التفاعالت 
السابقة مھمة جًدا للظفر بأعمالھم

المصدر: Salesforce، عام 2018

زیادة والء العمالء  
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الدرایة بالمتعاونین تفاعالت تحادثیة طبیعیة
المتكررین لدیك

رؤى استباقیة متصلة 
بتقویمك

إزالة العوامل المشتتة من 
الخلفیة

تحلیالت لتقنیة المعلومات

ینجح التعاون المعرفي والذكاء االصطناعي في 
 إعادة تشكیل مكان العمل.

التنبؤ بزیادة فرص المبیعات من خالل 
تحلیل العالقات

المصدر: Dimensional Research، عام 2019

تساعد ملفات تعریف رؤى األشخاص وتجاربھم الشخصیة على نماء الفرق الموّزعة. 

یبني فرًقا ذات أداء مرتفع ویمّكن
مشاركة جماعیة أفضل.
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سیؤدي إلى التحول إلى حّل قّدم 
معلومات ذات صلة عن األشخاص 

والمشروعات
المصدر: Dimensional Research، عام 2019
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یؤدي التحلیل لتحدید المزید من الفرصربط األشخاص والفرق بشكل أفضل 

سونیا سمیث
مدیرة العملیات في 

،4-Star Legal Services
لندن، المملكة المتحدة.

حاصلة على جائزة االبتكار
 لعام 2018

 4-Star Legal توّسع
محفظتھا الرقمیة (أخبار)

االعتقاد بأن نقص التنظیم داخل 
الفریق یؤثر على نتیجة المشروع

المصدر: شركة Clear، عام 2015
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زیادة تأثیر الفریق ألقصى حد

تحلیالت سیاقیة لبیانات السحابة 
للتنبؤ باحتیاجات العمالء

استجابات وكالء مقترحة یدعمھا 
الذكاء االصطناعي

تعاون متكامل للتجارب المتصلة 

تنشئ رحالت عمالء استباقیة 
مما یعزز والء العمالء.

تمكین التعاونمساعدة سیاقیةرؤى قابلة للتنفیذ

كعضو ممیز منذ أمد بعید نود أن نقدم لِك ترقیة 
مجانیة و10000 نقطة أمیال مجانیة. ھل توافقین؟

نعم رجاًء!!! : )

رحلة طیران رقم 1:
الساعة 2 مساء

  مرحًبا باربرا، تم إلغاء رحلة الطیران رقم 2001 الخاصة بك بسبب
 الطقس السیئ. لدینا رحلتا طیران بدیلتان لِك. ًیرجى تحدید الرحلة 

المفضلة لدیك:

.1A تم تأكید رحلة الطیران رقم 272. المقعد
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.Webex یمكنك العمل بذكاء مع

رحلة طیران رقم 2:
الساعة 4 مساء


