Trzy aspekty,
w których współpraca
kognitywna zmienia
miejsce pracy.
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Rozwiązania współpracy kognitywnej
tworzą wysoce wydajne zespoły
i zwiększają ich zaangażowanie.
Informacje o profilach osób i spersonalizowana obsługa przyczyniają
się do sukcesów rozproszonych zespołów.

Sonja Smith
Manager operacyjna
w 4-Star Legal Services,
Londyn, Wielka Brytania
Laureat nagrody za
innowacyjność 2018
Innovation Award
Firma 4-Star Legal
rozszerza cyfrową ofertę
(aktualności)

Lepsza łączność
między ludźmi i zespołami

Zmaksymalizuj
wpływ zespołu

Funkcja zbierania
informacji identyfikuje
więcej możliwości

88%

97%

42%

przeniosłoby się na
rozwiązanie, które
przedstawia istotne
informacje o osobach
i projektach

uważa, że brak
porozumienia w zespole
wpływa na wynik
projektu
Źródło: Clear Company, 2015

przewiduje zwiększone
możliwości sprzedaży
dzięki funkcji analizy
relacji
Źródło: Dimensional Research, 2019

Źródło: Dimensional Research, 2019

2

Tworzy bardziej inteligentne
przestrzenie robocze.
Przekształć swoje przestrzenie robocze i sale konferencyjne, aby
dostosować się do sposobu, w jaki zespoły faktycznie pracują.

„Cześć, Nancy. Widzę
w Twoim kalendarzu, że za
pięć minut zaczynasz
spotkanie. Czy chcesz już
do niego dołączyć?”

„Jeszcze nie,
asystencie.
Zadzwoń do Susan”.

„Susan Lee?”
„Tak.
Cześć, Susan...”

Proaktywne
przekazywanie
informacji
połączone
z kalendarzem

Wiedza
o osobach,
z którymi często
współpracujesz

Naturalne
interakcje
konwersacyjne

Usuwanie
zakłóceń w tle

Analityka
dla IT
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Tworzy proaktywne doświadczenia
klientów, które sprzyjają budowaniu ich
lojalności.
Proaktywny wgląd
w informacje

Kontekstowe analizy
danych w chmurze
do przewidywania
potrzeb klientów

Pomoc
kontekstowa

Z włączoną funkcją
współpracy

Sugerowane reakcje
agenta wspomagane
sztuczną inteligencją

Zintegrowana współpraca
dla doświadczenia
łączności

Kognitywne centra kontaktu zmieniają negatywne
doświadczenia klientów w pozytywne.

Cześć Barbaro, Twój lot nr 2001 został odwołany
z powodu złych warunków pogodowych. Mamy dla
Ciebie dwa alternatywne loty. Wybierz, który z lotów
bardziej Ci odpowiada:
Lot nr 1:
godz. 14

Lot nr 2: 4 p.m.

Lot 1.
Jako wieloletniej członkini klubu Premium,
chcielibyśmy Ci zaoferować bezpłatne
przeniesienie do wyższej klasy oraz 10 000
darmowych punktów. Zgadzasz się?
Tak! : )
Lot 272 został potwierdzony.
Miejsce 1A.

Bardziej inteligentne
przekierowywanie sterowane
kontekstowo

Szybsze
rozpoznawanie
kontaktów

73%

Zwiększenie
lojalności klientów

70%

najlepsze w swojej
klasie przekierowywanie
do odpowiedniego
agenta w oparciu
o kontekst
Źródło: Aberdeen, 2018

59%

administratorzy centrum
kontaktu uważają, że sztuczna
inteligencja zwiększy
zadowolenie, skróci czas
rozmów z agentem i zmniejszy
liczbę połączeń

klienci twierdzą, że
dostosowanie
zaangażowania na podstawie
przeszłych interakcji jest
bardzo ważne dla osiągania
sukcesu biznesowego

Źródło: Nemertes Research, 2019

Źródło: Salesforce, 2018

Współpraca kognitywna i sztuczna
inteligencja zmieniają kształt
przestrzeni roboczej.
Współpraca kognitywna i sztuczna
inteligencja zmieniają kształt przestrzeni roboczej.
Bardziej wydajne
zespoły

37%

Większe
zaangażowanie klienta

60%

twierdzą, że wdrożenie
sztucznej inteligencji
pozwoliło im osiągnąć
przewagę nad konkurencją
Źródło: Deloitte, 2018

korzystają lub planują
wykorzystywać sztuczną
inteligencję do poprawy
zaangażowania klienta
Źródło: Nemertes Research, 2019

Współpraca kognitywna usuwa problematyczne aspekty i dostarcza istotnych ze
względu na kontekst informacji, które umożliwiają ludziom i zespołom wydajną pracę.

Analiza

Nowe rozwiązanie
Cisco Webex
przyspiesza
uzyskanie wartości
biznesowej.

Kontekst

Współpraca
kognitywna

Twórz zespoły
o wysokiej wydajności,
aby szybciej
podejmować
mądrzejsze decyzje
oraz zapewniać lepsze
wrażenia klientów.

Zobacz rozwiązania Cisco do współpracy kognitywnej na stronie cisco.com/go/cognitivecollab.
Pracuj mądrzej dzięki Webexowi.

