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تقديم نتائج 
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منصة تجارب 
العمالء من 
جينيسيس 
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“تساعدنا جينيسيس على 
تحقيق هدفنا لتجربة مصرفية 

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

مشاركتنا وفق شروطهم وضمان 
تقديمنا لخدمات مالية منخفضة 

التكلفة.”

بول كاهيل

 رئيس قطاع التجارب الرقمية في 
”Credit Union Australia“

“Credit Union Australia،” هو أكبر 
مؤسسة مالية مملوكة للعمالء في أستراليا 

بأصول بلغت قيمتها 12 مليار دوالر أمريكي 
وأكثر من 430,000 عميل.

تحظى شركتك اليوم بسمعة جيدة اعتماًدا على آراء عمالئك 
عن التجارب السابقة، ويتطلب تحقيق النجاح اآلن القدرة على بناء 
عالقات استثنائية من خالل رحالت عمالء سلسة عبر كافة القنوات 

)الصوتية والرقمية( طوال دورة حياة العمالء الكاملة.

ويعتمد مستقبل شركتك على جودة إشراك عمالئك عبر كافة 
القنوات. لذا، فإن استعدادك أنت وفريقك اليوم للتعامل مع 

توقعات العمالء والتكنولوجيا المتطورة، سوف يساعدك على 
زيادة العائدات واألرباح ورضا العمالء.

 كيف يمكنك اليوم تقديم تجارب
 عمالء الجيل القادم؟

المشكلة:  

المزيد من القنوات، والمزيد من نقاط التواصل، 
وتوقعات أعلى مع المزيد من اإلحباط

يتغير حاضر ومستقبل شركتك تغيًرا مستمًرا، وتقريًبا ال يمكن 
ألي شركة أن تنمو أو تحصل على ميزة تنافسية وهي تتبع 

العمليات والقواعد التقليدية. وعمالء األمس كانوا يشعرون 
باالمتنان عندما لم يحتاجوا إلى تكرار المعلومات، أما اليوم فهم 

يتوقعون تجارًبا مخصصة وشخصية فائقة عبر كافة القنوات 
وحل المشكالت في أوقات سريعة. كما يتوقعون من الموظفين 
أن يعرفونهم وأن يكون لديهم اإلمكانات التي تمكنهم من حل 
مشكالتهم على الفور. والشركة بالنسبة لعمالئك لها وجه واحد 

يتلخص في كونها مؤسسة واحدة، وليس كيان بمكتب أمامي 
أو مكتب دعم وبإدارة مختلفة وعمليات مختلفة.
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الحل: 

رؤية كاملة لتقديم تجارب سلسة متكاملة 
القنوات

تساعدك منصة تجارب العمالء من جينيسيس على بناء عالقات 
عمالء دائمة وتقديم نتائج أعمال تحويلية من خالل توفير رؤية 

كاملة عن جميع أنشطة العمالء عبر كافة القنوات الصوتية 
والرقمية.

كما تساعدك حلول جينيسيس على حل ثالثة تحديات رئيسية 
في األعمال والتي تعد أساسية لتجربة العمالء:

“لقد حقق مشروع جينيسيس 
نجاًحا كبيًرا في مساعدتنا على 

التخطيط للمستقبل. وتستفيد 
الشركة ككل من القدرة على 

فهم العمالء واحتياجاتهم 
المتنوعة، ومن خالل تمكين 

القوى العاملة على دعم العمالء 
استباقًيا بأفضل التجارب 

الممكنة.”

جينجر جوتال

مدير أول حلول المشاريع في شركة تأمين 
)ICBC( كولومبيا البريطانية

تمثل شركة تأمين كولومبيا البريطانية 
)ICBC( الموفر الوحيد لخدمات التأمين 
األساسية على المركبات في المقاطعة 

الكندية، والتي تعمل على معالجة مطالبات 
التأمين والتسجيل وإصدار التراخيص من 

خالل 26 مركز تواصل.

1#: خلق عالقات استثنائية مع عمالئك
إن قدرتك على التعرف على هدف العميل وسجالته وتفضيالته 

وتحديد أفضل إجراء ليتم اتخاذه، يعد عامًلا رئيسًيا لتحقيق 
تجارب عمالء متكاملة القنوات. ويعمل حل جينيسيس على 

توحيد جميع القنوات الصوتية والرقمية، والخدمة الذاتية، 
والتفاعالت الواردة والصادرة، وعناصر العمل لتقديم رؤى 

سياقية ثرية في كل لحظة خالل رحلة العميل.

وهذا يسمح لك بتصميم وتقديم تجارب عمالء سلسة 
ومتسقة مع العمل على زيادة العائدات والوعي بالمنتجات/ 

الخدمات ووالء العمالء.
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2#: اجعل الموظفين المسؤولين التنفيذيين 
عن كل لحظة

ما يزال العاملون هم أصولك األكثر أهمية في تقديم تجارب 
عمالء الجيل القادم، وتؤثر قدرتك على إشراكهم وتمكينهم 

تأثيًرا مباشًرا على عالقات العمالء. وتعمل جينيسيس على إدارة 
الوكالء والمهارات لجميع القنوات الصوتية والرقمية في مكان 
واحد من أجل التوجيه والجدولة والتنبؤ. وتوفر شاشة واحدة 
السجل الكامل للعميل عبر القنوات حتى يتوافر لدى الوكالء 

التفاصيل الالزمة لحل المشكالت، واإلجابة على األسئلة، وإرضاء 
العمالء. وهذا بدوره يؤدي إلى كفاءة واستغالل الوكالء بشكل 
أفضل، وتحسين استبقاء الموظفين ورضاهم، وإقامة عالقات 

أقوى مع العمالء.

 3#: استخدام االبتكار من أجل
 التحسين والتميز

وتعتمد أيًضا تجارب العمالء على تحسين عمليات األعمال 
في مؤسستك. وتعمل جينيسيس على الدمج بين القنوات 

والعمليات من خالل إمكانات اإلدارة المركزية حتي يمكنك ضمان 
تلبية مستويات الخدمة في مؤسستك، والجدولة بشكل 

صحيح، واستخدام السياق وقواعد العمل من أجل تحديد األفراد 
المناسبين لتلبية احتياجات العمالء. ويتم تيسير المهام، 

وخفض التكاليف، والتخطيط لتطوير العمليات والتقنيات، 
وحصول العمالء على تجارب سلسة عبر رحالت متكاملة القنوات.
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تحسين إشراك الموظفين

 تساعدك جينيسيس على تحقيق االستفادة القصوى من
 األصول األكثر أهمية لديك، وهم الموظفون. ويتم تمكين 

الوكالء من خالل تزويدهم بسياق السجل الكامل للعميل في 
سطح مكتب واحد مما ييسر لهم تقديم خدمة سلسة. وتوفر 

المنصة الواحدة لجميع القنوات فرصة بناء المهارات ودعم 
زيادة التدريب وتحسين التوجيه. كما يمكن للمشرفين القيام 

بالجدولة والتنبؤ بشكل أكثر دقة مما يزيد من رضا الوكالء. ولقد 
ساعدت عملية تحسين إشراك الموظفين عمالء جينيسيس 

على تحقيق ما يلي:

زيادة 15% في إنتاجية الوكالء 	 
تحسن وقت معالجة المهام بمعدل %700	 
 انخفاض الوقت المستغرق في دعم أو ترقية العمالء 	 

بنسبة %82  
انعدام دوران الموظفين بعد أن كان يمثل %20	 

“لم تتح لنا جينيسيس توحيد 

قنواتنا المنفصلة في منصة 

تجارب عمالء متكاملة فحسب، بل 

قامت أيًضا إلى حد كبير بخفض 

التكلفة اإلجمالية لملكية شركتنا. 

ونحن نسعى إلى تقديم أفضل 

التجارب لعمالئنا ونتطلع إلى 

االستمرار في بناء عالمتنا التجارية 

مع جينيسيس في المستقبل.”
كريشنان غوفيندان

ICICI رئيس خدمة العمالء في بنك

ICICI هو أكبر بنك تابع للقطاع الخاص 
في الهند حيث يضم شبكة من 4,050 

فرع و12,475 ماكينة صراف آلي في جميع 
أنحاء البالد.

 ماذا يمكن لمنصة تجارب العمالء
 من جينيسيس أن تقدمه لك؟

تقديم تجارب عمالء استثنائية

تساعدك جينيسيس على تصميم رحالت العمالء وإدارتها 
بشكل أفضل. ومن خالل توافر رؤية في كافة تفاعالت العمالء 

السابقة عبر جميع القنوات، يمكنك تقديم تجارب عمالء سلسة 
ومخصصة بحيث تقلل من جهد العمالء في كل مرة يتصلون 

فيها. ومن خالل مساعدتك في تيسير اإلجراءات والعمليات 
وتحسين إنتاجية الوكالء، تقوم جينيسيس بخفض الوقت 

المستغرق في تقديم هذه التجربة، األمر الذي ساعد عمالئها 
على تحقيق المزايا التالية:

 انخفاض 50% في معدل انصراف العمالء في النقاط 	 
الرئيسية في رحلة العمالء   

 ارتفاع 30% في معدل رضا العمالء مقارنة بتقييمات 	 
المنافسين  

حل المشكالت من أول اتصال بنسبة %96	 
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تقديم نتائج أفضل لألعمال

تساعدك جينيسيس على تقديم مجموعة واسعة من 
نتائج األعمال بشكل أفضل وتشغيل شركتك على نحو ذكي. 

ويساعدك زيادة رضا العمالء على االستبقاء عليهم واستقطاب 
عمالء جدد بفضل سمعتك الجيدة، مما يزيد أيًضا من العائدات، 
كما يمكنك من تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. وتساعدك 
حلول تسجيل التفاعالت واالتصاالت االستباقية من جينيسيس 

على الحفاظ على االمتثال وتجنب الجزاءات. ومن خالل إدارة 
أفضل لزيادة استغالل الوكالء وتيسير عمليات األعمال التي 

تقلل من وقت إنجاز المهام وصوًلا إلى الخدمة الذاتية المخصصة 
الذكية التي ترضي العمالء دون الحاجة إلى مساعدة الوكالء، 

تساعدك جينيسيس على زيادة العائدات بشكل كبيرة وخفض 
التكاليف التشغيلية. ومن بين نتائج األعمال التي يمكن لعمالء 

جينيسيس تحقيقها:

زيادة 30% في التحول إلى التجارة اإللكترونية 	 
زيادة 34% في إنتاجية مكتب الدعم 	 
 تحسن في وقت تعامل الوكالء مع المكالمات	 

بنسبة %12.5  
1.1 مليون دوالر أمريكي زيادة في العائدات	 
مليونان دوالر أمريكي في الوفورات التشغيلية السنوية	 

“جينيسيس شركة قوية جًدا 
ومرنة، ويمكنك القيام بكل ما 

تريد معها. وهي تمنحنا المرونة 
لنكون مبتكرين بالفعل وكان 

هذا السبب الرئيسي في نجاحنا 
حتى اآلن.”

صالح فطين

مدير منصات إدارة عالقات العمالء بإدارة تقنية 
المعلومات في شركة اتصاالت

تعد شركة اتصاالت من أبرز مقدمي خدمات 
االتصاالت عبر الهاتف المحمول والتي تضم 

أكثر من 35 مليون عميل.

إدارة رحالت العمالء بشكل أفضل

تساعدك جينيسيس على تقديم رحلة مناسبة لكل عميل. 
كما تساعدك األدوات المدمجة مع خبرة التعامل مع مليارات 

من رحالت العمالء، على إدارة كل رحلة عبر كافة القنوات وجميع 
المهام والمواقع. ويكون لديك رؤية كاملة بشأن كل نقطة 

تواصل في رحلة العميل، فضًلا عن القدرة على نشر هذه 
الخبرات في جميع المناطق أو  شتى أنحاء العالم لمواصلة توفير 

رحالت عمالء متميزة خالل نمو شركتك. وقد ساعد تحسين 
رحالت العمالء، عمالء جينيسيس في:

الحصول على رؤية شاملة بشأن العمالء	 
تحسين إشراك العمالء	 
تحسين االستحواذ على العمالء واستبقائهم	 
زيادة رضا العمالء	 

“مع ديناميكية السوق اليوم، 
يعيش المجتمع عصر التحول 

حيث تؤثر جميع هذه التطورات 
على نموذج أعمالنا. وهذا ما 

تساعدنا فيه جينيسيس لربط 
كل هذه التطورات مًعا وتوفير 

تجربة عمالء متميزة.”

ماركوس بيرالدو

Atento مدير وحدة األعمال في شركة

تمثل شركة Atento أكبر موفر إلدارة عالقات 
العمالء و تعهيد عمليات األعمال ألطراف 

خارجية )BPO( في أمريكا الالتينية وأسبانيا، 
وهي تخدم أكثر من 400 عميل من مكاتب 

في 14 دولة.



1112

منصة تجارب العمالء من جينيسيس

تقديم عملية إشراك مخصصة وفائقة للعمالء

منصة تجارب العمالء من جينيسيس، هي نظام حقيقي 
لإلشراك يتألف من منصة واحدة متكاملة والتي تتصل بنظم 

متكاملة من السجالت مثل المالية، والموارد البشرية، ومعالجة 
األوامر، والمخزون، وحلول إدارة عالقات العمالء وهي تعمل عبر 
كافة نقاط تواصل العمالء بما في ذلك مركز التواصل من أجل 

اإلدارة الفاعلة إلشراك العمالء على النطاق المطلوب. وبخالف 
نظم السجالت، فقد صممت خصيًصا لتقديم عملية إشراك 

مخصصة للعمالء والمساهمة في اتخاذ القرار في وقت حقيقي 
مع المرونة في التوسع بسهولة تماشًيا مع نمو توقعات العمالء 

ومتطلباتهم.

منصة تجارب العمالء من جينيسيس

منصة تجارب العمالء من 
جينيسيس

تكامل الفروع ومكاتب 
الدعم

االتصاالت متعددة الوسائط

إدارة عبء العمل

تحليالت الرحالت متكاملة 
القنوات

خدمات الويب

االمتثال

تعزيز األعمال
 يمكنك تشغيل شركتك

 على نحو ذكي

إشراك العمالء
 تصميم عالقات استثنائية

 مع جميع عمالئك

التنظيم عبر القنوات 
المتكاملة

التطبيقات المصغرة

األتمتة الرقمية 

التوجيه التنبؤي

التخصيص الشخصي 
الفائق االستباقي

خدمات اإلخطارات

تعزيز أداء القوى العاملة

مساحة عمل الوكالء عبر 
القنوات المتكاملة

معرفة الوكالء

إشراك الموظفين
 تمكين الموظفين

 ليكونوا المسؤولين 
التنفيذين لرحالت عمالئك
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توجيه جميع التفاعالت إلى أفضل الموارد الممكنة

تقديم تجارب مخصصة تنبؤية واستباقية

 دعم جميع القنوات – الصوتية والرقمية
 – عبر المؤسسة بأكملها

مراقبة العمليات الشاملة وإدارتها

اإلدارة المتسقة للقوى العاملة عبر جميع القنوات

التمكين من خالل سطح مكتب واحد متكامل القنوات

 اإلشراك والمراقبة االستباقية عبر موقعك أو
 عبر تطبيق الهاتف المحمول

تلبية التزامات العمالء وتوقعها في وقت حقيقي

عملية إشراك متكاملة القنوات من جينيسيس

العمالء

منصة تجارب 
العمالء
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تلبية احتياجات 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، 

يمكن لمنصة جينيسيس لتجارب العمالء أن تساعد شركتك في تقديم تجارب عمالء الجيل القادم 
“لقد كان لخدمات جينيسيس بشكل مخصص وسلس ومتسق عبر جميع نقاط التواصل والقنوات والتفاعالت.

القائمة على السحابة  أثر حقيقي 
على صافي أرباحنا؛ فهي لم 

تقم بخفض تكاليف العمالة في 
مركز االتصال فحسب بل حققت 
أيًضا زيادة في العائدات من خالل 

تحسين تجارب العمالء.”

ميشيل هيوز

مدير عمليات مركز االتصال في شركة 
”Securus“ سيكراس

تقدم شركة سيكراس “Securus”ومقرها 
الواليات المتحدة األمريكية، خدمات االتصاالت 

إلى ما يقرب من 3,400 من المرافق اإلصالحية 
و1.2 مليون من المساجين في جميع أنحاء 

أمريكا الشمالية.

عائد االستثمار بمعدل 
158% على مدار أكثر 

من خمس سنوات

السداد في غضون 
12.8 شهًرا

انخفاض تكاليف البنية 
األساسية بما يزيد عن 20 

مليون دوالر أمريكي

أكثر من 7600 دوالر 
أمريكي في صافي 

القيمة الحالية لترخيص 
كل وكيل



18 17

“يعتقد الناس أن هناك اختالف بين 
المنتجات والتجارب، في حين أن التجربة 

في الواقع هي المنتج.”

ستيف ميدمنت

المدير العام - القنوات الرقمية واالبتكار في هيئة 
”Australia Post“

وتشكل  “Australia Post” وشركتها للنقل 
والخدمات اللوجستية “ستارتراك” أكبر شبكة تجزئة 

في أستراليا، والتي تقدم  12,6 مليون طرد إلى 11,3 
مليون عنوان يومًيا.

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

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

أماكن العمل إلى السحابة

2016
تتطور تفاعالت العمالء من قنوات منفصلة 

عديدة إلى رحلة عمالء واحدة سلسة متكاملة 
القنوات

عصر اإلشراك متكامل القنواتعصر مراكز التواصلعصر مراكز االتصال

الجدول الزمني من جينيسيس

1999
تبدأ التفاعالت في االنتقال من القناة الصوتية 
فقط إلى القنوات المتعددة؛ حيث يريد العمالء 

المزيد من الوسائل للتواصل مع الشركات

1995
يتجاوز نظام التعامل مع المكالمات عملية 

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

مع المكالمة



تمكن شركة جينيسيس، وهي منصة تجارب العمالء األولى في العالم، الشركات من بناء 

تجارب عمالء متكاملة القنوات ورحالت وعالقات استثنائية معهم. وعلى مدى أكثر من 25 

عاًما، وضعنا العميل في بؤرة اهتمامنا في كافة األعمال، ويزيد إيماننا بأن ميزة إشراك العمالء 

الرائعة تجلب معها نتائج عمل رائعة. وقد منح ما يزيد عن 4,700 عميل في 170 دولة ثقتهم 

إلى جينيسيس، لتنظيم 25 مليار من التفاعالت سنوًيا عبر مراكز التواصل في السحابة 

اإللكترونية وأماكن العمل.
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