
 
 ININاألسئلة المتداولة للشريك حول تكامل جينيسيس و

 ماذا تم اإلعالن عنه؟ .1

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

، وهي شركة رائدة في مجال حلول إشراك Interactive Intelligenceأنها أبرمت اتفاقية تشتري بموجبها شركة 

ويسعدنا اإلعالن اليوم عن االنتهاء العمالء واالتصاالت والتعاون سواء على الشبكة السحابية أو على أجهزة الكمبيوتر.  

من قدرة جينيسيس على تقديم حلول تجربة العمالء  Interactive Intelligenceتزيد إضافة شركة من عملية الشراء. 

لنطاق األوسع للمؤسسات العالمية من كافة األحجام التي تدعم مليارات المعامالت بين العمالء كل سنة عبر ذات ا

 مجموعة متنوعة من المجاالت.
 

  ما هو أساس هذه المعاملة؟  .2

شركات متكاملة للغاية تركز على تحسين تجربة العمالء كرواد  Interactive Intelligenceتعد كل من جينيسيس و

يعملون على خدمة قطاعات السوق التي تتضمن عروض خدمات تكميلية. وتضع هذه المعاملة الشركة المجمعة في 

موضع يسمح لها بتقديم حلول متعددة القنوات أكثر ابتكاًرا تغطي احتياجات العمالء من كافة األحجام وعلى كافة 

التكميلية مثل أدوات التفاعل واالتصاالت  Interactive Intelligenceمستويات التطور، بما في ذلك عروض مجموعة 

 الموحدة.
 

  [ اآلن، فكيف يمكنني البدء؟Interactive Intelligenceأريد أن أبد في معرفة المزيد عن حلول جينيسيس ] .3

[.  كما سنرسل قريبًا خطط الجمع بين برامج الشركاء في inin.com] www.genesys.comأفضل مكان للبدء هو 

 الشركتين بما في ذلك الوصول إلى المحتوى واألدوات.
 

 ؟Interactive Intelligenceهل توجد أي تغييرات في اتفاقياتي مع أي من جينيسيس أو  .4

 أو األسعار. ال توجد تغييرات في اتفاقيات الشركاء
 

 الوصول إلى بوابة شركاء جينيسيس؟ Interactive Intelligenceهل يمكن لشركاء  .5

 [ كالمعتاد.Interactive Intelligenceال، ستستمر في الوصول إلى بوابة شركاء جينيسيس ]

 

 المناسبة؟، فكيف يمكنني إشراك الموارد [Interactive Intelligenceلدي فرصة ستتناسب أكثر مع جينيسيس ] .6

 اعمل مع مدير القنوات الحالي أو المسؤول التنفيذي عن الحسابات إلشراك الموارد المناسبة لدعم هذه الفرصة.
 

 متى يتوقع إصدار برنامج شركاء مجمع؟ .7

 سنرسل قريبًا خطط الجمع بين برامج الشركاء في الشركتين بما في ذلك الوصول إلى المحتوى واألدوات.

 

 

 

http://www.genesys.com/


 
 التقدم/إعادة التقدم حتى يصبحوا شركاء لجينيسيس؟ Interactive Intelligenceهل يجب على شركاء  .8

ال توجد حاجة للتقدم إلى برنامج شبكة شركاء جينيسيس.  وسنرسل قريبًا خطط الجمع بين برامج الشركاء في الشركتين 

 ك والوصول إلى المحتوى واألدوات.بما في ذلك حالة الشري

 

 ، هل علي التقدم إلى برنامج شركاء جينيسيس اآلن؟Interactive Intelligenceك في أنا شري .9

ال، فأنت بالفعل شريك في الشركة المجمعة.  وسننشر المزايا والمتطلبات الخاصة بالبرنامج المجمع خالل الشهور 

 المقبلة.
 

 ؟Interactive Intelligence PureCloudهل يمكن لشركاء جينيسيس بيع  .10

سنرسل قريبًا خطط الجمع بين برامج الشركاء في الشركتين بما في ذلك حالة الشريك والوصول إلى المحتوى واألدوات. 

وستعمل هذه المعاملة على تسريع قدرتنا على تحقيق رسالتنا فيما يتعلق بإتاحة أفضل تجارب العمالء في العالم. وستعمل 

موحدة للمنتجات تتكون من أفضل القدرات ونقاط القوة في كلتا الشركتين، الفرق المجمعة معًا على تطوير خارطة طريق 

 مع توفير عروض محسنة للعمالء والشركاء.
 

 ماذا سيحدث لخارطة طريق المنتجات؟  .11

ستعمل الفرق المجمعة معًا على تطوير خارطة طريق موحدة للمنتجات تتكون من أفضل القدرات ونقاط القوة في كل 

الجانب اآلخر، ننوي مشاركة خارطة الطريق األولية مع العمالء والشركاء والمحللون في أول سنة خط إنتاج.  على 

2017 . 

 

 ؟ Interactive Intelligenceهل ستستمرون في دعم المنتجات الحالية لشركتي جينيسيس و .12

وعرض مجموعات المنتجات سواء تأتي حماية االستثمارات التقنية للعمالء ودعمها في مقدمة أولوياتنا، وسنواصل دعم 

 على الشبكة السحابية أو على أجهزة الكمبيوتر.

 

 ماذا يمكن أن يتوقع الشركاء خالل الشهور القادمة؟  .13

مع الجمع بين الشركتين عقب تنفيذ المعاملة، نتطلع لمشاركة مزيد من التفاصيل المحددة حول مجموعة المنتجات 

تكار والقيمة المتوقع أن نقدمها للعمالء والشركاء العالميين. كما نلتزم بالحفاظ على المجمعة وكذلك القدر األكبر من االب

استمرار األعمال وانفتاح وشفافية التواصل. وبناًء على ذلك، سنوافي شركاءنا بالمستجدات في التوقيت المناسب كما 

 سنتخذ خطوات لضمان حصولكم على خدمة ودعم متميزين.

 

 ى مزيد من المعلومات؟أين يمكنني الحصول عل .14

، باإلضافة genesys.com ()www.genesys.com/ar/interactiveintelligenceننشر المستجدات على الموقع 

 . كما سنرسل بيانات التقدم عبر البريد اإللكتروني وندوات الويب لمجتمع الشركاء وبوابات الشركاء.  المدونة التنفيذيةإلى 

 

 

http://www.genesys.com/acquisition-inin
http://www.genesys.com/ar/interactiveintelligence
http://www.genesys.com/ar/interactiveintelligence
http://blog.genesys.com/executive-blogs/
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 ماذا يعني هذا لعمالئنا؟ .15

ت أكثر ابتكاًرا تغطي احتياجاتهم حسب الحجم كشركة مجمعة، سيتمكن عمالئكم من الوصول إلى حلول متعددة القنوا

ومستوى التطور. ومن ثم، سيترتب على ذلك طرح منصة متميزة لتجارب العمالء، بما يتيح لهم مساعدة الموظفين لديهم 

 في تقديم النتائج والمخرجات المتوقعة.
 

 هل لدينا نفس مدير القناة؟ .16

 ة االتصال العادية.نعم.  تابع العمل مع مدير االتصال المعين أو جه
 

 ؟ 2017في عام  Interactionsو G-Forceماذا سيحدث لكل من  .17

أحد الفعاليات البارزة لتجارب العمالء التي لن  CX17، ستصبح Interactionsو G-Forceعبر الجمع بين كل من 

مايو في إنديانا بوليس، إنديانا وفي الفترة  25إلى  22ترغب في تفويتها.  ومن المنتظر أن تنعقد الفعالية في الفترة من 

يونيو في بروكسل، بلجيكا. إذا كنت ترغب في إعالمك عبر البريد اإللكتروني عند فتح باب التسجيل في  9إلى  7من 

.  كما سنقدم مزيد من .savethedate-genesys.com/cx17www الموقعالفعالية، فرجاء التسجيل لإلخطار على 

 المعلومات حول أي تغييرات تحدث على اسم المؤتمر وهيكله مع اقتراب تاريخ االنعقاد.
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