
 
 

ويوفر الجمع بين هاتين الشركتين .   IntelligenceInteractiveشركة استحواذها على  جينيسيسأن اليوم أكملت شركة  نعلن أن يُسعدنا

وعبر أي قناة، سواًء على سحابة أو في مكان   --محفظة لحلول تجربة العمالء للشركات في صناعات أكثر وبلدان أكثر كبرأالعظيمتين 

 العمل ـــ في أي مكاٍن من العالم.
 

كما باإلضافة إلى محافظ منتجات تكميلية. قدرات هي األفضل في فئتها Interactive Intelligence و جينيسيسقد طورت كٌل من ول

وتُعتبر الشركتان رائدتين في السوق تتشارك شركتانا في سمعتيهما الطيبة من ناحية االبتكار والبرامج المتميزة والتركيز على العمالء. 
 المالي. الصعيدى قياًسا على رضا عمالء هذه الصناعة وتقارير المحللين والقوة والنمو عل

 
 Interactiveوتُعرف لالحتياجات المعقدة في أكثر مراكز االتصال تعقيدًا. عالية الجودة تاريخيًا بتقديم الحلول  جينيسيسوتُعرف 

Intelligence ونخطط لتعزيز أفضل ما . ثبات والبساطة للعمالء من مختلف األحجامالتي توفر ال" خارج الصندوق"من  بحلولها الممتازة

. وبالنسبة لك، هذا يعني معدل ابتكار بينهماوالمزاوجة ونقاط قوة استراتيجية "الذهاب إلى السوق" فيهما لتحسين تقنياتهما في الشركتين 
 عائد على االستثمار وإلى حلول تتماشى على نحٍو مثالي مع احتياجاتك الفريدة. علىمتسارع يؤدي إلى أ

 
 تقدًما نحو تكوين مؤسسة موحدة، سنتواصل بكل صراحة ونقدم تحديثات منتظمة.وبينما نحرز 

 
وللمساعدة على تناول هذه االستفسارات بشأن هذه الصفقة وكيف لها أن تؤثر على أعمالك. كما ندرك أنه ربما لديك استفسارات إضافية 

أنشأنا صفحة الويب التالية وبها المزيد من التفاصيل، والتي تشمل أسئلة العمالء المتكررة: 
http://www.genesys.com/ar/interactiveintelligenceضافية.استفسارات إأي ع مدير حسابك بشأن كما يمكنك التواصل م 

 
 CX17اإلعالن عن 

، أحدث فعالية لتجربة العمالء في هذه الصناعة والتي تقدم فرًصا مذهلة للتعلم وتكوين CX17 جينيسيسسنأتي إليكم السنة المقبلة بـ 

أن  كشركة واحدة الخاصة بنا، وكيف لناق والخطط المجمعة يلمعرفة المزيد حول خرائط الطروهذه هي فرصتك شبكات المعارف. 
 يل أفضل تجارب العمالء في العالم.نُّسرع من قدرتنا على تنفيذ مهمتنا لتشغ

 
 في التواريخ Interactions جينيسيسإذا كنت ترغب في تلقي تحديثًا عبر البريد اإللكتروني حين يُفتح باب التسجيل لحضور فعالية 

 . وسنوفر لك المزيد من المعلومات مع اقتراب تاريخ انعقاد الفعالية.هنا الضغطمذكورة أدناه، يُرجى الواألماكن 
 

  س، إنديانايمايو، إنديانابول 25إلى  22من 
  يونيو، بروكسل، بلجيكا 9إلى  7من 

 
 نشكرك على دعمك المستمر.

 
 بقبول تحياتي،تفضل 

 
 
 

 بول سيجر، الرئيس التنفيذي
 جينيسيس
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