
 
 

 نظرة عامة واألسئلة الشائعة 
 Interactive Intelligenceشراء جينيسيس لشركة 

 
، عن أنها 2016أغسطس  31أعلنت شركة جينيسيس، أحد الشركات الرائدة في مجال تجربة العمالء متعددة القنوات، في  

وهي شركة رائدة في مجال حلول إشراك العمالء  Interactive Intelligenceأبرمت اتفاقية تشتري بموجبها شركة 

أجهزة الكمبيوتر.  ويسعدنا اإلعالن اليوم عن االنتهاء من عملية  واالتصاالت والتعاون سواء على الشبكة السحابية أو على
 الشراء.

 
من قدرة جينيسيس على تقديم حلول تجربة العمالء ذات النطاق األوسع  Interactive Intelligenceتزيد إضافة شركة 

 عبر مجموعة متنوعة من المجاالت.للمؤسسات العالمية من كافة األحجام التي تدعم مليارات المعامالت بين العمالء كل سنة 
 

  ما هو أساس هذه المعاملة؟
شركات متكاملة للغاية تركز على تحسين تجربة العمالء كرواد يعملون  Interactive Intelligenceتعد كل من جينيسيس و

على خدمة قطاعات السوق التي تتضمن عروض خدمات تكميلية. وتضع هذه المعاملة الشركة المجمعة في موضع يسمح لها 
مستويات التطور، بما في ذلك بتقديم حلول متعددة القنوات أكثر ابتكاًرا تغطي احتياجات العمالء من كافة األحجام وعلى كافة 

 التكميلية مثل أدوات التفاعل واالتصاالت الموحدة.  Interactive Intelligenceعروض مجموعة 

 
 أين ترى موضع التكامل بين مجموعة المنتجات في كلتا الشركتين؟ 

وعة منتجات مجمعة، ننوي زيادة لقد حققنا النجاح باألساس في قطاعات السوق القريبة ذات الصلة. وكشركة واحدة لديها مجم
مجموعة منتجات كبيرة، بما في ذلك الحلول  Interactive Intelligenceالتقدم نحو النمو والنجاح. في هذا الصدد، تقدم 

المتقدمة على الشبكة السحابية وعلى األجهزة، باإلضافة إلى الكفاءات الرئيسية في البحث والتطوير والدعم الفني. كما أنها 
وفة بالحلول الرائعة خارج الصندوق التي توفر االستقرار والبساطة لمجموعة كبيرة من العمالء بمختلف األحجام. على معر

الجانب اآلخر، تعرف جينيسيس تاريخيًا بالحلول المتميزة التي تلبي أكثر االحتياجات تعقيدًا لعمالء مراكز االتصال. ومن ثم، 
 الجمع بين نقاط القوة على مستوى التكنولوجيا والمشاركة في السوق. نخطط لدعم أفضل ما في الشركتين، و

 
 كيف سيحقق هذا فائدة لعمالء جينيسيس الكبار؟ 

كشركة مجمعة، سيتمكن عمالئنا من الوصول إلى حلول متعددة القنوات أكثر ابتكاًرا تغطي احتياجاتهم حسب الحجم ومستوى 
 التكميلية مثل أدوات التفاعل واالتصاالت الموحدة.  Interactive Intelligenceالتطور، بما في ذلك عروض مجموعة 

تراث كبير من البرامج وتطوير اإلنترنت. ويسهل هذا من  Interactive Intelligenceكذلك، فلدى كل من جينيسيس و

أكبر للبحث والتطوير  عملية الوصول إلى أفضل القدرات من مجموعة المنتجات الموحدة. كما سيكون لدينا ميزانية مجمعة
مجموعة منتجات كبيرة، بما في  Interactive Intelligenceحتى نتمكن من تلبية احتياجات السوق. في هذا الصدد، تقدم 

ذلك الحلول المتقدمة على الشبكة السحابية وعلى األجهزة، باإلضافة إلى الكفاءات الرئيسية في البحث والتطوير والدعم الفني 
 مع قدرات جينيسيس لمساعدة العمالء في تحقيق مزيد من النجاح. بما سيتكامل 

 
 ما هو التأثير على العمالء األصغر للشبكة السحابية؟ 

ال يزال اهتمامنا منصب بصورة كبيرة على العمالء الصغار ومتوسطي الحجم، كما أن إضافة مجموعة منتجات 
Interactive Intelligence .سيعمل على زيادة تحسين عروض المنتجات لدينا 

 
 هل هناك أي منتجات أو عروض سيتم استبعادها كجزء من هذه المعاملة؟ 

تأتي حماية االستثمارات التقنية للعمالء ودعمها في مقدمة أولوياتنا. إضافة إلى ذلك، ننوي متابعة االستثمار في مجموعة 
كبيرة في البحث والتطوير. وستعمل هذه المعاملة على تسريع قدرتنا على تحقيق المنتجات المجمعة مع وضع استثمارات 

 رسالتها فيما يتعلق بإتاحة أفضل تجارب العمالء في العالم. 
 
 
 



 
 

 
 ماذا سيحدث لخارطة طريق المنتجات ومتى ستتم مشاركتها؟ 

ستعمل هذه المعاملة على تسريع قدرة جينيسيس على تحقيق رسالتها فيما يتعلق بإتاحة أفضل تجارب العمالء في العالم. 
وستعمل الفرق المجمعة معًا على تطوير خارطة طريق موحدة للمنتجات تتكون من أفضل القدرات ونقاط القوة في كلتا 

اء. على الجانب اآلخر، ننوي مشاركة خارطة الطريق األولية مع الشركتين، مع توفير عروض محسنة للعمالء والشرك
 . 2017العمالء والشركاء والمحللون في أول سنة 

 
 

 ؟ Interactive Intelligenceهل ستستمرون في دعم المنتجات الحالية لشركتي جينيسيس و

ماية االستثمارات التقنية للعمالء ودعمها سنستمر في العمل كالمعتاد وتقديم المنتجات واألسعار المدعومة والمعروضة. فح
 يأتي في مقدمة أولوياتنا، وسنواصل دعم وعرض مجموعات المنتجات سواء على الشبكة السحابية أو على أجهزة الكمبيوتر.

 
 ؟ Interactive Intelligenceهل ال يزال يمكنني شراء منتجات وخدمات 

. يرجى التواصل مع ممثل المبيعات في شركة Interactive Intelligenceنعم، سيستمر توفر منتجات وخدمات شركة 

Interactive Intelligence لمساعدتك في هذا الشأن، أو زيارة الموقع ،www.inin.com  للحصول على بيانات

 التواصل.
 

 تصال بدعم العمالء الخاص بالشركة؟ في اال Interactive Intelligenceهل سيستمر عمالء 

في استخدام جهات االتصال الحالية في الشركة للحصول على الدعم  Interactive Intelligenceنعم. سيستمر عمالء 

والخدمات المهنية والمبيعات لتلبية االحتياجات الفورية والمتواصلة. كما أننا سنرسل إليهم كافة التغييرات وعمليات االنتقال 
 لتي تحدث وذلك في وقت سابق بمدة كافية من خالل القنوات المعتادة.ا

 
 ؟ Interactive Intelligenceهل سيستمر التدريب على منتجات وخدمات 

أفضل خدمة ممكنة للعمالء، ونعرف أن  Interactive Intelligenceنعم. نرغب في ضمان تقديم منتجات وخدمات 

 التدريب المتميز أحد المحاور الرئيسية في تحقيق هذا الهدف.
 

 عرض الخدمات السحابية الرئيسي لشركة جينيسيس في السوق من اآلن فصاعدًا؟  PureCloudهل ستكون 

ركة المجمعة. فكل عرض يتضمن نشعر بحماس شديد نحو  حجم واتساع نطاق عروض الخدمات السحابية التي تطرحها الش
نقاط القوة والسمات المميزة الخاصة به ويستهدف مجموعة محددة من العمالء. ولذلك، سنستثمر بصورة كبيرة في مجموعة 

، كما سنواصل دعم مجموعة CAASأو ® PureCloudسواء  Interactive Intelligenceمنتجات الخدمات السحابية من 

 تعرضها شركة جينيسيس في الوقت الراهن.المنتجات المتنوعة التي 
 

عروض االتصاالت الموحدة الخاصة بها، كما عقدت جينيسيس شراكة  Interactive Intelligenceفي هذا الصدد، لدى 

من مايكروسوفت. ما هو تأثير عملية الشراء هذه على الشراكة بين جينيسيس  Skype for Businessمع برنامج 

 ومايكروسوفت؟ 
عرًضا لالتصاالت الموحدة في السوق، كما أن جينيسيس على الجانب اآلخر لديها سجل  Interactive Intelligenceتطرح 

حافل من االستثمار في دعم األنظمة المفتوحة. لذلك، تواصل جينيسيس التزامها بشراكتنا مع مايكروسوفت سواء كعميل أو 
من الشركاء الذهبيين  Interactive Intelligenceكل من جينيسيس وشريك. وسنواصل العمل والتعاون معهم. ففي الواقع، 

لشركاء مراكز االتصال لبرنامج  2016المعتمدين لشركة مايكروسوفت. ووفقًا لدليل تسويق جارتنر الصادر في أغسطس 

Skype for Business  من مايكروسوفت، "ترى جارتنر أنInteractive Intelligence كاملة تمثل شركة خدمات مت

 والتي تتمتع بخبرات كبيرة وإمكانيات نشر واسعة." Skypeناضجة لمراكز االتصال في 

 
 كيف ستتغير استراتيجية المبيعات وأسلوب المبيعات اعتباًرا من اليوم؟ 

جينيسيس مع عملية الشراء هذه، توجد فرصة فعلية للتوسع الكبير في وصول السوق للمنتجات والخدمات التي تقدمها كل من 

http://www.inin.com/


 
 

. والحد األدنى لهذه الفرصة هو أننا سنتمكن معًا من عرض مجموعة أكبر من الحلول التي Interactive Intelligenceو

 ستنال قدًرا أكبر من اإلعجاب. كذلك، فسيكون لدينا فريق متميز للمبيعات والدعم للعمل على هذه الفرصة. 
 

 غير، فكيف سيجري هذا؟ ماذا عن وضع الشركة، هل سيتغير، وإذا كان سيت
 نؤمن بشدة أن هذه المعاملة ستتيح لنا تحقيق رؤيتنا فيما يتعلق بإتاحة أفضل تجارب العمالء.

 
 استمرار العمل 

 ماذا يمكن أن يتوقع العمالء خالل الشهور القادمة؟ 
البتكار والقيمة المتوقع أن نقدمها نتطلع لمشاركة التفاصيل المحددة حول مجموعة المنتجات المجمعة وكذلك القدر األكبر من ا

للعمالء والشركاء العالميين. كما أننا ملتزمون بالحفاظ على استمرار األعمال وانفتاح وشفافية التواصل. وبناًء على ذلك، 
 سنوافي عمالءنا بالمستجدات في التوقيت المناسب كما سنتخذ خطوات لضمان تلقي العمالء لخدمة ودعم متميزين. 

 
 ضمنون عدم حدوث اضطرابات خالل عملية التكامل؟ كيف ست

نلتزم بالحفاظ على استمرار األعمال وانفتاح وشفافية التواصل. كما أن نمنح هذا الهدف قدًرا كبيًرا من تفكيرنا واهتمامنا أثناء 
ضمن سياق العمل الطبيعي عملية التخطيط للتكامل. ومع الوقت، سنحافظ على التزامنا فيما يتعلق بتحديث العمليات واألنظمة 

 بهدف التحسين المستمر والخدمة األفضل للعمالء.
 
 

 كيف سيؤثر هذا على شركاء جينيسيس؟ 
يعد الشركاء جزًءا محوريًا في استراتيجية الشركات والمشاركة في السوق، ونخطط لمتابعة تنفيذ هذه االستراتيجية. كذلك، 

 نرغب في االعتماد المناسب لكافة شركائنا حتى يتمكنوا من بيع كافة المنتجات وتقديم خدمات الدعم لها. 
 

 سعار ذات الصلة؟ ماذا سيحدث للعقود الحالية للشركاء والعمالء واأل
 لن يحدث أي تغيير، فسيجري العمل كالمعتاد. 

 
 ؟ 2017في عام  Interactionsو G-Forceماذا سيحدث لكل من 

أحد الفعاليات البارزة لتجارب العمالء.  ومن المنتظر  CX17، ستصبح Interactionsو G-Forceعبر الجمع بين كل من 

يونيو في بروكسل، بلجيكا.  9إلى  7مايو في إنديانا بوليس، إنديانا وفي الفترة من  25إلى  22ن تنعقد الفعالية في الفترة من أ

إذا كنت ترغب في إعالمك عبر البريد اإللكتروني عند فتح باب التسجيل في الفعالية، فرجاء التسجيل لإلخطار على الموقع 
savethedate-.genesys.com/cx17www كما سنقدم مزيد من المعلومات حول أي تغييرات تحدث على اسم المؤتمر .

 وهيكله مع اقتراب تاريخ االنعقاد.
 

 وبرنامج تأييد العمالء في جينيسيس؟ Interactive Intelligenceماذا سيحدث لبرنامج سفراء 

أييدنا وسيستمر تنفيذ برامج التأييد الخاصة بنا. ونظًرا ألننا نتطلع نحرص على تكريم العمالء الذي يخصصون وقتهم لت
للمستقبل، فسنعمل على االرتقاء بكال البرنامجين من خالل تعليقات العمالء من أجل تحقيق قيمة مستمرة للمدافعين عنا وزيادة 

 لتوقيت المناسب. هذه القيمة مع الوقت. وسنوافي عمالءنا بالمستجدات واألخبار بشأن برامجنا في ا
 

 ؟Pure Cloudماذا سيحدث لبرنامج اإلحالة لسفراء 

 اعتباًرا من اليوم )يوم اإلغالق(.  Pure Cloudلسفراء سيتوقف برنامج اإلحالة 

 
 هل سأفقد أي من نقاطي في برنامج التأييد؟

لن تفقد أي من نقاطك في برنامج التأييد كنتيجة لهذه المعاملة.  ومع ذلك، قد تنتهي مدة النقاط بصورة طبيعية حسب الشروط 
في هذا الصدد،  .وبرنامج تأييد العمالء في جينيسيس( 1/1/17واألحكام السارية لبرنامج السفراء )كافة النقاط ستنتهي في 

التواصل مع مسؤول برنامج السفراء على  Interactive Intelligenceيمكن لعمالء 

http://www.genesys.com/cx17-savethedate
https://inin.influitive.com/terms_and_conditions
http://go.genesys.com/GCAP-terms-and-conditions.html
http://go.genesys.com/GCAP-terms-and-conditions.html


 
 

globalambassadorprogram@inin.com 2016اصة بهم لسنة لطرح أي أسئلة لديهم بخصوص إجمالي النقاط الخ  .

 كما يمكن لكافة العمالء التواصل مع الممثلين المسؤولين عن حسابهم لطرح مزيد من األسئلة.
 

 ؟ Intelligence combinationأين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول الجمع بين كل من جينيسيس و

www.genesys.com/ar/interactiveintelligence لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع 

mailto:globalambassadorprogram@inin.com
http://www.genesys.com/ar/interactiveintelligence

