
 تقديم تجارب عمالء متميزة اليوم
نشرة الشركات
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 منصة تجارب العمالء
 من جينيسيس

إشراك عمالئك إشراك الموظفين تقديم نتائج أفضل لألعمال
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كسب جيل جديد من العمالء مع 
حلول الجيل القادم

دائًما ما تتغير األعمال ونحن نعول على ذلك، ويعد كل تغيير فرصة سانحة 
لنكون أكثر استجابة؛ فعمالء األمس كانوا يشعرون باالمتنان عندما لم يحتاجوا 

إلى تكرار المعلومات، أما اليوم فهم يتوقعون تجارًبا شخصية فائقة عبر كافة 
القنوات وحل المشكالت في أوقات سريعة.

ونحن بالفعل نقوم بالتخطيط لما يتوقعونه الغد وسنحرص على أن نكون 
مستعدين لذلك.

تدعم شركة جينيسيس أكثر من 25 مليار من أفضل تجارب العمالء في العالم 
سنوًيا. ونحن نمثل الشركة الوحيدة المعترف بها من قبل كبار محللي القطاع 

في حلول إشراك العمالء سواء السحابية أو في أماكن العمل.

وتجمع منصة تجارب العمالء الرائدة بين اإلبداع البشري وأفضل ما توصلت إليه 
التكنولوجيا؛ فهي سلسة وبديهية بحيث تمكنك من ربط لحظات العميل عبر 

تجارٍب تخلق عالقات عمالء استثنائية، وتعمل على إشراك الموظفين، 
وبناء شركتك.

خلق عالقات عمالء استثنائية

يمكنك التعرف على كافة أهداف العميل وسجله وتفضيالته، وتحديد أفضل 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها. ويعمل حل جينيسيس على توحيد جميع القنوات 
الصوتية والرقمية، والخدمة الذاتية، والتفاعالت الواردة والصادرة، وعناصر العمل 

لتقديم رؤى سياقية ثرية في كل لحظة. وبالتالي، يمكنك زيادة معدل رضا 
العمالء والعائدات واألرباح من خالل تجارب عمالء سلسة ومتسقة.

“قدمت لنا شركة 
جينيسيس على كافة 

المستويات منصة 
تجارب العمالء التي كنا 

بحاجة إليها لنشهد 
بالفعل نقلة لشركة

PayPal ، والتي كانت 
نقلة تحولية هائلة.” 

 دار أندروز،

مدير أول قسم تقديم الخدمات 

 والشؤون الهندسية،

PayPal شركة
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“تساعدنا شركة جينيسيس على 
تحقيق هدفنا لتجربة مصرفية 

“ثرية،” وهذا يعني أننا مع عمالئنا 
فيما يريدونه مما ييسر عليهم 

مشاركتنا وفق شروطهم.”
”Credit Union Australia“ بول كاهيل، رئيس قطاع التجارب الرقمية في

“يعد هذا أفضل مركز تواصل كنت أتصوره، وقد تم تصنيفنا باعتبارنا 
مركز تواصل فودافون رقم واحد في جميع أنحاء العالم. ومن خالل 

القنوات االبتكارية الجديدة التي قمنا بتطويرها، فنحن ندرك أنه هناك 
الكثير في انتظارنا مستقبًلا”.

يورغ نوب, مدير إدارة مركز التواصل والمبيعات عبر الهاتف, فودافون ألمانيا

اجعل الموظفين مسؤولين عن كل لحظة

يمكنك منح الموظفين الذين يمثلون أهم األصول الالزمة لتقديم تجارب العمالء، 
الصالحيات التي تمكنهم من حل المشكالت والرد على األسئلة وإرضاء العمالء. 

وتعمل جينيسيس على إدارة الوكالء والمهارات لجميع القنوات الصوتية 
والرقمية في مكان واحد من أجل التوجيه والجدولة والتنبؤ. ونحن نربط جميع 
لحظات العمالء عبر كافة القنوات في شاشة واحدة لوكالئك. وبالتالي، يمكنك 

اكتساب وكالء أكثر كفاءة، وتحسين معدل استبقاء الموظفين، وتقوية عالقات 
العمالء  بشكل أكبر.

تحسين شركتك وجعلها متميزة

يمكنك تحسين العمليات عبر شركتك لتقديم تجارب العمالء بحيث تجعلها 
متميزة عن غيرك. وتعمل شركة جينيسيس إلى الدمج بين القنوات والعمليات 

من خالل إمكانات اإلدارة المركزية التي تنشأ مع شركتك. ويمكنك ضمان تلبية 
مستويات الخدمة عبر العمليات التشغيلية، والجدولة بشكل صحيح، 

واستخدام السياق وقواعد العمل من أجل تحديد األفراد المناسبين الستيفاء 
احتياجات العمالء، فضًلا عن تيسير المهام وخفض التكاليف وحصول العمالء 

على التجارب المخصصة التي تؤدي إلى بناء الوالء.
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تقديم تجارب عمالء استثنائية في الشركات من أي حجم 

يمكنك تصميم وإدارة رحالت عمالء أفضل سواء كان لدى شركتك موقع واحد 
أو آالف المواقع. ويقصد بالقدرة على ربط جميع لحظات العميل عبر كافة 

القنوات أنه بإمكانك تخصيص كل تجربة وتقليل جهد العميل. وتعمل شركة 
جينيسيس على تيسير اإلجراءات والعمليات حتى يمكن للوكالء تقديم 

تجارب عمالء استثنائية في وقت أقل. ونتيجة لذلك، حظي عمالء 
جينيسيس ما يلي:

حقق أقصى استفادة من أهم أصولك.

تعمل شركة جينيسيس على ربط جميع لحظات العميل في سطح مكتب 
واحد من أجل تمكين وكالئك من التركيز على تقديم خدمات ال مثيل لها.

فضًلا عن ذلك، يمكن لفريقك تحسين بناء المهارات والتوجيه، وزيادة التدريب، 
والتنبؤ والجدولة بدقة أكثر مما يزيد من رضا الوكالء.

ومن خالل شركة جينيسيس، شهد العمالء:

 %50
خفض معدل انصراف العمالء في 

النقاط الرئيسية في رحلة 
العمالء بمعدل 

 %30
ارتفاع معدل رضا العمالء مقارنة 

بتقييمات المنافسين بنسبة 

 %96
حل المشكالت من أول اتصال بنسبة 

تحسين
 إشراك الموظفين

 %15
زيادة 15% في إنتاجية الوكالء 

 %700
تحسن وقت معالجة المهام بمعدل 

 %82
انخفاض الوقت المستغرق في دعم 

أو ترقية العمالء بنسبة 

 0
انعدام دوران الموظفين بعد أن 

كان يمثل %20

تقديم نتائج 
أفضل لألعمال

استفد من مزايا العمل مع الشركة الرائدة
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خلق نتائج أفضل لألعمال.

يمكنك المحافظة على استبقاء العمالء وجذب عمالء جدد وزيادة العائدات من 
خالل تجارب عمالء مميزة، فضًلا عن توفير المال من خالل رؤى أفضل وعمليات 

ميسرة. كما يمكنك الحفاظ على االمتثال وتجنب الجزاءات عبر حلول تجارب 
العمالء المصممة ألغراض محددة. ولقد حقق عمالء جينيسيس ما يلي:

%30
زيادة %30 في التحول إلى التجارة 

اإللكترونية

 US$1.1M
1.1 مليون دوالر أمريكي زيادة 

في العائدات

 %12.5
تحسن في وقت تعامل الوكالء مع 

المكالمات بمعدل 

 %34
زيادة 34% في إنتاجية مكاتب الدعم

 US$2M
مليونان دوالر أمريكي في الوفورات 

التشغيلية السنوية

“لم تتح لنا شركة جينيسيس دمج 
قنواتنا المنفصلة سلًفا في منصة 
متكاملة فحسب، بل قامت إلى حد 

كبير بخفض التكلفة اإلجمالية لملكية 
شركتنا.”

ICICI كريشنان غوفيندان، رئيس خدمة العمالء في بنك
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امنح عمالءك تجربة تواصل متميزة

تعمل منصة جينيسيس لتجارب العمالء على تخصيص عملية إشراك عمالئك، 
وهي بمثابة منصة واحدة متكاملة ومصممة خصيًصا لتقديم عملية إشراك 

مخصصة للعمالء والمساهمة في اتخاذ القرار في وقت حقيقي. وهي تعمل عبر 
كافة نقاط تواصل العمالء من خالل دمج القنوات والسياق والقدرة على تحسين 

القوى العاملة والعمليات،

بحيث تتصل بأنظمة السجالت بما في ذلك الشؤون المالية والموارد البشرية 
ومعالجة األوامر، والمخزون، وحلول إدارة عالقات العمالء.

وتتسع نطاق هذه المنصة المرنة السلسة بسهولة مع نمو توقعات العمالء 
ومتطلباتهم.

“ في ظل عالم تتغير فيه توقعات خدمة العمالء بسرعة البرق، تقدم لنا 
خدمة PureCloud ميزة تنافسية هامة.”

Quicken إيان روبرتس، مسؤول العمليات في قسم رعاية العمالء في شركة

تحسين األعمال 

يمكنك تشغيل شركتك 
على نحو ذكي

إدارة عبء العمل	 

التحليالت	 

المنصة	 

التكامل	 

إشراك العمالء

تصميم عالقات استثنائية 
مع جميع عمالئك

القنوات الصوتية	 

االتصاالت الواردة	 

االتصاالت الصادرة	 

الخدمة الذاتية	 

إشراك الموظفين

تمكين الموظفين ليكونوا 
مسؤولين عن رحالت عمالئك

تحسين القوى العاملة	 

سطح مكتب متكامل القنوات	 

التعاون	 

منصة جينيسيس لتجارب العمالء
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التمكين من خالل سطح مكتب واحد متكامل القنوات

تقديم تجارب شخصية وتنبؤية واستباقية

مراقبة العمليات الشاملة وإدارتها

توجيه جميع التفاعالت إلى أفضل الموارد الممكنة

دعم جميع القنوات - الصوتية والرقمية - عبر الشركة بأكملها

اإلدارة المتسقة للقوى العاملة عبر جميع القنوات

تلبية التزامات العمالء وتوقعها في وقت حقيقي

اإلشراك والمراقبة االستباقية عبر موقعك اإللكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول

العميل

عملية إشراك متكاملة القنوات من جينيسيس

منصة 
تجارب العمالء
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 تقديم تجارب مميزة 
اليوم والغد

يمكن نشر منصة تجارب العمالء من جينيسيس في أماكن العمل أو في 
السحابة أو من خالل حل الهجين. وبغض النظر عن حجم شركتك اليوم أو مدى 

السرعة التي تريد لها أن تنمو من خاللها، تقدم منصة تجارب العمالء من 
جينيسيس تجارب عمالء الجيل القادم بشكل مخصص وسلس ومتسق عبر 

جميع نقاط التواصل والقنوات والتفاعالت.

%158 
عائد االستثمار بمعدل 158% على 

مدار خمس سنوات

12.8 
السداد في غضون 12.8 شهًرا 

US$20M+ 
انخفاض تكاليف البنية األساسية بما 

يزيد عن 20 مليون دوالر أمريكي

US$7600+ 
أكثر من 7600 دوالر أمريكي في 

صافي القيمة الحالية 
لترخيص كل وكيل

خدمة
PureCloud
يمكنك تقديم تجارب عمالء 

أفضل من خالل منصة تجارب 
العمالء واالتصاالت الشاملة 
القائمة على السحابة التي 

تتميز بمزايا وبنية مرنة 
يسهل تعلمها 

واستخدامها.

خدمة
PureConnect

يمكنك تقديم تجارب عمالء 
استثنائية، وتيسير عملية اإلدارة، 
وزيادة أداء العمليات التشغيلية، 

وخفض التكلفة اإلجمالية للملكية 
من خالل منصة واحدة شاملة.

خدمة
PureEngage

يمكنك االستفادة من إمكانات 
التكامل والتخصيص الشاملة، 

وإمكانية التوسع غير المحدودة، 
وقابلية الوصول العالية عبر 

منصة إشراك  حقيقة 
متكاملة القنوات.
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1995
يتجاوز نظام التعامل مع المكالمات عملية 

التوزيع البسيط للمكالمات عن طريق موزع 
االتصال التلقائي )ACD( إلى نظام تكامل هاتفية 
الحاسوب )CTI(، والذي يوفر للوكالء البيانات ذات 

الصلة جنًبا إلى جنب مع المكالمة

1999
تبدأ التفاعالت في االنتقال من القناة 

الصوتية فقط إلى القنوات المتعددة؛ 
حيث يريد العمالء المزيد من الوسائل 

للتواصل مع الشركات

2001
تتطور الخدمة الذاتية من نظم الرد 

الصوتي التفاعلي بوظيفة زر الضغط إلى 
التطبيقات الصوتية VXML للقيام 

بالمزيد من التفاعالت الطبيعية

2006
تنتقل البنية األساسية لمركز التواصل 

من النظام القديم لتعدد اإلرسال 
بتقسيم الزمن )TDM( إلى بروتوكول 

بدء الجلسة )SIP( لخفض التكاليف، 
والمحاكاة االفتراضية لمركز التواصل، 

والتفاعالت متعددة الوسائط

2016
تتطور تفاعالت العمالء من قنوات 

منفصلة عديدة إلى رحلة عمالء واحدة 
سلسة متكاملة القنوات

2012
إن الشركات التي تسعى إلى تنفيذ 
مراكز تواصل أكثر قوة بتكلفة أقل، 
تدعم االنتقال من حلول النشر في 

أماكن العمل إلى الحلول السحابة

الجدول الزمني لشركة جينيسيس



نبذة عن شركة جينيسيس

تدعم شركة جينيسيس® أكثر من 25 مليار من أفضل تجارب العمالء في 
العالم سنوًيا. ويتأتى نجاحنا من التواصل مع الموظفين ومتابعة محادثات 

العمالء عبر كافة القنوات يومًيا. ويمنح أكثر من 10,000 شركة في أكثر من 100 دولة 
ثقتهم في منصة تجارب العمالء رقم# 1 من أجل تحقيق نتائج أعمال رائعة. ولقد 

صممت حلول جينيسيس في أماكن العمل وفي السحابة لتكون سلسة 
وبديهية وفعالة.

يرجى زيارة موقعنا على الموقع اإللكتروني genesys.com أو االتصال على 
+1.888.436.3797

“يعتقد الناس أن هناك اختالف بين 
المنتجات والتجارب، في حين أن 
التجربة في الواقع هي المنتج.”

”Australia Post”المدير العام – قسم القنوات الرقمية واالبتكار في هيئة
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