
Formeer hoogwaardige 
teams die slimmer en 
sneller beslissingen 
nemen en garandeer 
betekenisvollere 
klantervaringen.

De nieuwe Cisco 
Webex verhoogt 
bedrijfswaarde.

Cognitieve samenwerking maakt een eind aan veelvoorkomende knelpunten en biedt 
contextueel relevante inzichten om mensen en teams in staat te stellen op een hoger 

niveau te presteren.

Vlucht 1.
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Creëert slimmere workspaces.

Drie manieren waarop 
cognitieve samenwerking 

de werkplek
verandert.

“Hallo Nancy. Ik zie in de 
agenda dat je een 
vergadering hebt die over vijf 
minuten begint. Wil je nu 
aansluiten?”

Transformeer uw workspaces en vergaderruimtes om deze af te 
stemmen op de manier waarop uw teams daadwerkelijk werken.

“Nog niet, Assistant – 
bel Susan.”

“Susan Lee?”

“Ja.
 Hoi, Susan …”

van toonaangevende 
bedrijven routeert naar 
een relevante 
medewerker op basis van 
context
Bron: Aberdeen, 2018

van beheerders van contactcenters 
is van mening dat dankzij AI de 
tevredenheid zal verbeteren, 
gesprekstijd zal verminderen en het 
aantal gesprekken zal afnemen 
Bron: Nemertes Research, 2019

van de klanten geeft aan dat 
contact op maat op basis van 
interacties in het verleden zeer 
belangrijk is voor hun beslissing 
om klant te worden/blijven
Bron: Salesforce, 2018
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Natuurlijke 
gespreksinter-

acties

Kennis van 
mensen met wie 

u frequent 
samenwerkt

Proactieve 
inzichten 

gekoppeld aan 
uw agenda

Achtergrond-
a�eiding 

verwijderen
Analyses 
voor IT

42%88%

Mensen en teams 
beter verbinden 

Intelligentie 
identi�ceert meer kansen

Sonja Smith
Operations Manager 
4-Star Legal Services 
Londen, VK
Winnaar 2018 
Innovation Award
4-Star Legal breidt 
digitale portfolio uit 
(nieuws)

97%

Teamimpact 
maximaliseren

Contextuele 
cloudgegevensanalyses 
om de behoeften van 
de klant te voorspellen

Door AI voorgestelde 
medewerkerreacties

Geïntegreerde 
samenwerking voor 
verbonden ervaringen

Praktisch bruikbare 
inzichten

Contextuele 
ondersteuning

Samenwerking is 
mogelijk

Aangezien je al lang Premium-lid bent, 
willen we je een gratis upgrade 
aanbieden en 10.000 gratis 
kilometerpunten. Ok?

Ja, heel graag! : )

Vlucht 1: 
14.00 uur

Vlucht 2: 
16.00 uur

Hallo Barbara, je vlucht met nummer 2001 is 
geannuleerd vanwege slecht weer. We hebben twee 
alternatieve vluchten voor je. Selecteer je voorkeur:

Vlucht 272 is bevestigd. 
Stoel 1A.
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Werk slimmer met Webex.

Creëert teams die zeer goed presteren 
en verbetert de teaminteractie.

Inzichten in profielen van mensen en gepersonaliseerde ervaringen zorgen 
dat verspreide teams tot bloei komen. 

is van mening dat gebrek 
aan afstemming binnen 
een team invloed heeft op 
het resultaat van een 
project
Bron: Clear Company, 2015

zou overschakelen op een 
oplossing die relevante 
informatie over mensen en 
projecten toont
Bron: Dimensional Research, 2019

voorspelt meer 
verkoopkansen op basis 
van relatie-intelligentie
Bron: Dimensional Research, 2019

Creëert proactieve klanttrajecten die 
klantenbinding bevorderen.

Cognitieve contactcenters maken van een negatieve 
klantervaring een positieve.

Slimmere 
contextgestuurde 

routing

Snellere 
oplossing bij 

contact

Vergroot 
klantenbinding  

Cognitieve samenwerking en AI 
veranderen de werkplek.

Ervaar meer efficiëntie met kunstmatige intelligentie en 
cognitieve samenwerking. 

E�ciëntere teams 

geeft aan dankzij adoptie van 
AI een voorsprong op de 
concurrentie te behalen

Bron: Deloitte, 2018

Betere 
klantbetrokkenheid 

gebruikt AI, of is dat van plan, 
om klantbetrokkenheid te 
verbeteren

Bron: Nemertes Research, 2019

Bekijk de Cisco’s Cognitive Collaboration-oplossingen op cisco.com/go/cognitivecollab.




