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كة لتسه�ل العمل والتعاون أل���  ة مش�� ي مس�ي
س�سكو وغوغل كالود تنطلقان �ن
  150من 

�
 مليون شخصا

 
، اإلمارات الع���ة المتحدة  ي ن أصبحت ح�اة المال : 2018أغسطس  9 -دي� �ستف�دون من الذين  أ��� سهولة، ال سّ�ما اولئكيني

ي توفرها   غوغل كالود. منصة ون و حلول س�سكو للتعاالخدمات والتطب�قات الرائدة الئ�
  

 من 
�
ن لتعميق تحالفهما، تعلن س�سكو عن وانطالقا مع منتجات غوغل، بح�ث أعمال التكامل األو� من  المجموعةجهود الجانبني

ي ومشاركة الوثائق وخدمة العمالء. و�تمثل الهدف
وئن �د اإلل��� من هذا  يتجاوز األمر الحرص ع� توافق منتجاتنا لالتصال وال��

ي مساعدة  اونالتع
ن �ن ي س�سكو  -ع� تحقيق قدر أ��� من ال�فاءة، ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم �شكل أفضل المستخدمني

إذ أننا �ن
م اآل�ي 

�
ي إحداثنؤمن بأن الذكاء االصطنا�ي والتعل

ي أسلوب عملنا. وف�ما  س�ساهمان �ن
ات جذر�ة �ن  نعمل ع� رسم مالمحتغي�ي

ي منصة غوغل كالود مساعدتنا �ستفإننا ذلك المستقبل المتجدد، 
ي �مكن لخدمات الذكاء االصطنا�ي �ن من كشف السبل الئ�

 خاللها لتع��ز قدرات التعاون. 
 

ي غوغل كالود نكستن تعاوننا عنعلن 
ي المجاالت التال�ة:    �ن

 �ن
 
ي  -

وأ�ع. �ستخدم الذكاء االصطنا�ي بح�ث �مكنهم اإلجابة ع� األسئلة �شكل أفضل  ب�مكانات مركز االتصال دعم موظ�ن
ن   أ��� من ثالثة ماليني

�
ي أن �كون تفاعلهم مع موظفا

لخدمة العمالء حول العالم برمج�ات س�سكو لمرا�ز االتصال، ونرغب �ن
لهذا نض�ف تقن�ات الذكاء االصطنا�ي من غوغل إ� حلول رحلة العمالء من س�سكو ع�� حلول  – العمالء ع� الوجه األمثل
ي  Google Artificial Intelligence (AI)مركز االتصال الجد�دة 

غوغل كالود. تتسم حلول مركز االتصال بالبساطة �ن
ي مرا�ز 

م اآل�ي بأن تطّبق الذكاء االصطنا�ي �ن
�
ي التعل

ات محدودة �ن ي تمتلك خ�� واألمن والمرونة، بح�ث �سمح للمؤسسات الئ�
ن اتصالها. و�عمل الذكاء االصطنا�ي ع� تزو�د  ي الع الموظفني

ن �ن ي توج�ه املني
 تلك المرا�ز بوثائق مرتبطة بعملهم، �ساعد �ن

م باستمرار لتوف�ي معلومات وث�قة االرتباط بالموض�ع مع
�
 الوقت.  مرور  الحوارات و�مكنها التعل

 
ن قدرات الذكاء االصطنا�ي   ة�مكن للدمج بني ن من غوغل واالنتشار الواسع لتقن�ات س�سكو حول العالم أن �عزز أسلوب  المتم�ي

كات مع عمالئها �شكل هائلتفا  . عل ال��
 
ة  جد�دة من حزمة   Google Calendar غوغل ضمن تق��م Webexترت�ب اجتماع  - ن  Gبنقرة واحدة. و�فضل إضافة م�ي

Suite  ي األشهر المقبلة، ستشاهد أ�قونة اجتماعات
ي تق��م غوغل. انقر  Webex�ن

ي كل مرة تقوم فيها بجدولة اجتماع �ن
�ن

ت�ب  .  Webexاجتماعات األ�قونة ل�� ي ت��د، ودع التقن�ة المتطورة تقوم بما تب�� ع�� الف�ديو حسب األشخاص والقاعات الئ�
، أو �مكن االنضمام بنقرة واحدة من  ينضم األفراد إ� جهاز الف�ديو من س�سكو بمجرد الضغط ع� زر "انضمام" األخ�ن
كات مختلفة، إال أن  �ل أو إ� فتح حسابات جد�دة. ورغم أن األدوات من ابتكار �� ن متصفح كروم دون الحاجة إ� الت�ن

 .
�
خطوات االنضمام إ� أصبحت  رت�ب االجتماعات أ��� سهولة، كما نجعل تالمستخدم س�شعر أنها صممت لتعمل معا

ي غا�ة  البساطة االجتماعات
ي المجال، . سنعمل ع� استكشاف إمكانات الذكاء االصطنا�ي �ن

مثل  وطرق االستفادة منها �ن
جمة وملخصات االجتماعات و�دارة المهام لضمان اتخاذ ما �لزم ح�ال ما  ةتف��ــــغ النصوص المسموع ي  وال��

تمت مناقشته �ن
 سواء كان الجميع متواجدين أم ال.  –االجتماع 

 
ي مجموعة تط��ر التطب�قات بنظام التشغ�ل أندرو�د. فبفضل اتصاالت واجتماعات س�سكو إ� تطب�قك أضف  -

 Webex�ن
Teams Android SDK ب�ل ، �مكن للمطور�ن إضافة قدرات التعاون من س�سكو إ� تطب�قاتهم ع� أندرو�د. وع� س

ن خب�ي ع� ال��  المثال، �مكنك إضافة اجتماع س�سكو ع�� الف�ديو إ� النظارات الذك�ة لتج��ة "شاهد ما أشاهد" بني
ي عرض المح�ط. 

ن سفينة �ن  ومهندس ع� من�
 
ي مساحات  -

ائح ونماذج غوغل �ن ي مجال المحتوى، تدرس Webex Teamsاستخدم وثائق و��
ا�د تعاون األفراد �ن ن . وف�ما ي��

ي تجعل الوظائف أ��� سهولة. و�ــهذا لم �عد من المطلوب إعادة ��� و�رسال الوثائق  س�سكو  وغوغل م��دا� من الطرق الئ�
، أو بالقدر الالزمفما عل�ك سوى الن�� مرة واحدة ومن ثم التح��ر  –نظرا� العتماد األفراد ع� جوالت جد�دة من التح��ر 

ي إعداد المحتوى إلنجاز 
.   –ال�ث�ي ��عة أ��� التشارك والتعاون �ن

�
 ول�حصل الجميع ع� النسخة األحدث واألفضل دوما

 
ي هذا الس�اق قالت آ�ي �شانغ، النائب األول للرئ�س لدى س�سكو لحلول التعاون: 

 أن  �ن
�
"�مكن لس�سكو وغوغل كالود معا

  �حققا ق�مة هائلة لعمالئنا، و�شعر بالحماس ح�ال هذە الخطوات األول�ة للتكامل ف�ما 
�
ن منتجاتنا وما سيتلوها، ف�ما نعمل معا بني

ن مستقبل العمل. فتلك �ي البدا�ة وحسب."   من أجل تحسني
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 عن س�سكو 
ي بورصة ناسداك بالرمز 

نت من العمل منذ عام ) CSCOس�سكو (المدرجة �ن ن اإلن��
�
ي تمك ي مجال التكنولوج�ا والئ�

.�ساعد موظفونا 1984�ي الرائد العال�ي �ن
ي التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقم�ة المستقبل�ة اليوم. ا�تشف الم��د ع�� الرابط ومن

كاؤنا المجتمع �ن وتابعنا  thenetwork.cisco.com تجاتنا و��
 . @Ciscoع� ت���� 
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