
Se Ciscos løsninger for kognitivt samarbeid på cisco.com/go/cognitivecollab.

Sett sammen 
høytpresterende team 
for å ta smartere og 
raskere beslutninger og 
skape mer meningsfylte 
kundeopplevelser.

Nye Cisco 
Webex får fart på 
forretningsverdien.

Kognitivt samarbeid fjerner vanlige gnisningspunkter og gir kontekstrelevant 
innsikt for å sette personer og team i stand til å prestere på et høyere nivå.

Flyvning 1.

Opplev større effektivitet med kunstig intelligens og kognitivt samarbeid. 

Kontekst Kognitivt 
samarbeid

Intelligens

 

sier bruk av AI har gitt 
dem en ledelse i forhold 
til konkurrentene
Kilde: Deloitte, 2018

bruker eller planlegger å 
bruke AI til å forbedre 
kundeengasjement
Kilde: Nemertes Research, 2019

60 %37 %
Mer e�ektive team Bedre 

kundeengasjement 

Skaper smartere arbeidsplasser.

Tre måter 
kognitivt samarbeid 

forandrer 
arbeidsplassen på.

Kognitive kontaktsentre gjør en negativ 
kundeopplevelse til en positiv opplevelse.

«Hei Nancy. Jeg ser i kalenderen 
din at du har et møte som starter 
om fem minutter. Vil du koble 
deg til nå?»

Forandre arbeidsplassene og møterommene etter måten teamene 
faktisk arbeider på.

«Ikke ennå, assistent – 
ring Susan.»

Susan Lee?»

«Jepp. 
Hei, Susan…»

ruting til en relevant 
agent basert på kontekst
Kilde: Aberdeen, 2018

Smartere 
kontekstdrevet ruting

av kontaktsenteradministratorer 
mener AI vil forbedre tilfredshet, 
redusere taletid for agentene og 
redusere antall henvendelser  
Kilde: Nemertes Research, 2019

Raskere 
kontaktløsning

av kunder sier at skreddersydd 
engasjement basert på 
tidligere samhandlinger er 
svært viktig for å vinne dem 
som kunde
Kilde: Salesforce, 2018

Forbedrer 
kundelojalitet  

73 % 70 % 59 %

Naturlige 
samtaler

Kunnskap om 
personer du ofte 
samarbeider med

Proaktiv 
innsikt knyttet 
til kalenderen

Fjern 
distraksjoner 
i bakgrunnen

Analyse for IT

Kognitivt samarbeid og AI 
forvandler arbeidsplassen.

forutser økte 
salgsmuligheter fra 
relasjonsintelligens
Kilde: Dimensional Research, 2019

Personinnsiktsprofiler og tilpassede opplevelser hjelper distribuerte team å blomstre. 

Bygger høytpresterende team 
og muliggjør større teamengasjement.

42 %

ville bytte til en løsning 
som presenterte relevant 
informasjon om personer 
og prosjekter
Kilde: Dimensional Research, 2019

88 %

Knytt personer og 
team bedre sammen 

Intelligens identi�serer 
�ere muligheter

Sonja Smith
Driftsleder 4-Star 
Legal Services London, 
Storbritannia

Vinner av Innovation
Award i 2018

4-Star Legal utvider 
digital portefølje 
(nyheter)

mener manglende 
tilpassing i et team påvirker 
prosjektresultatet
Kilde: Clear Company, 2015

97 %

Maksimer 
teampåvirkningen

Kontekstbasert 
skydataanalyse for å 
forutsi kundens behov

Foreslåtte agentresponser 
fra AI

Integrert samarbeid for 
tilkoblede opplevelser

Skaper proaktive kundereiser 
som fremmer kundelojalitet.
Innsikt som 
kan brukes

Kontekstbasert 
assistanse

Tilrettelagt 
samarbeid

Fordi du lenge har vært Premium-medlem 
vil vi gjerne tilby deg en gratis oppgradering 
og 10 000 gratis bonuspoeng. Ok?

Ja takk!!! : )

Flyvning nr. 1: kl. 14.00 Flyvning nr. 2: kl. 16.00

Hei Barbara, �yvning #2001 er kansellert på grunn 
av dårlig vær. Vi har to alternativer til deg. Velg den 
du foretrekker:

Flyvning 272 er bekreftet. Sete 1A.
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Arbeid smartere med Webex.


