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ب بين الجميع  نقرِّ
نبذة مختصرة

على مدى العشرين عاًما الماضية، استحوذت مجموعة التأمين الهولندية، Achmea Holding NV، على 
العديد من شركات التأمين التكميلي، وعززت بذلك مكانتها كواحدة من أكبر الشركات الموردة للخدمات 

المالية في البالد. ومع ذلك، بعد استحواذها على تلك العالمات التجارية المختلفة في قطاع التأمين، واجهت 
المجموعة تحدًيا داخلًيا فيما يتعلق تقنية المعلومات والذي يتمثل في دمج تلك العالمات التجارية مع مراكز 

التواصل لديها ومجموعاتها التقنية، في منصة مركزية للرد الصوتي التفاعلي بمركز التواصل. وكانت 
Achmea بحاجة إلى تقديم تجربة عمالء متوافقة على مستوى المجموعة باستخدام تلك المنصة، وخفض 

التكلفة اإلجمالية للملكية في الوقت ذاته. 
كانت التحديات تتمثل في العثور على المنصة المناسبة ألداء العمل ثم االنتقال السريع من النظم 

المتباينة المتعددة، وقد تم التغلب على تلك التحديات من خالل تبني حل جينيسيس في يونيو/حزيران 
.2014

Achmea Holding NV :العميل
تأسست Achmea Holding NV في 1811 وهي اآلن الشركة الرائدة في الخدمات التأمينية في هولندا، حيث 

تتيح خدماتها إلى حوالي نصف الشعب الهولندي وتوفر خدمات التأمين الصحي والتأمين على الحياة 
والتأمين على الممتلكات. وتعد الشركة من كبرى الشركات الموردة للخدمات المالية في البالد، وثالث أكبر 

شركات التأمين التبادلي في أوروبا، وإحدى كبرى الشركات على مستوى العالم. ولدى Achmea أنشطة 
خارج هولندا، فهي تعمل في تركيا واليونان وسلوفاكيا وايرلندا وأستراليا، حيث تقدم خدماتها إلى حوالي 

12 مليون عميل عبر األسواق الستة لمجموعتها في شتى أنحاء العالم. ويزيد عدد موظفيها في هولندا 
 Achmea على 16,000 موظف، و2,500 موظف على مستوى العالم. ويبلغ إجمالي أسهم شركات مجموعة

حوالي 10 مليار يورو، وإجمالي األقساط المكتتبة حوالي 20 مليار يورو على مستوى عالماتها التجارية 
 Zilverenو Syntrusو Interpolisو FBTOو Centraal Beheerو Avéroو Agis :المتعددة، والتي تتضمن

Kruis. وتفخر Achmea بمبادئها وممارساتها االستثمارية األخالقية. ويقع المقر الرئيسي للشركة ومركز 
البيانات التابع لها في مدينة آبلدورن، والتي ُتعرف على نطاق واسع بأنها “مركز تأمين” في هولندا.

سريعة نظرة 

اسم العميل
Achmea Holding NV 

www.achmea.nl
 المجال

القطاع المالي والتأمين

 المقر الرئيسي
هولن

ت يا لتحد ا
الدمج بين منتجات تقنية 	 

المعلومات ونظم الرد الصوتي 
التفاعلي )IVR( من أكثر من 50 

مركز تواصل
تقديم تجربة عمالء متوافقة 	 

على مستوى المجموعة
السماح للموظفين 	 

المسؤولين بإجراء التغييرات 
على ُنظم الرد الصوتي 

التفاعلي )IVR( المختلفة 
بسهولة وفاعلية

تحقيق عائد سريع على 	 
االستثمار في غضون شهور 

وليس سنوات
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البائع: شركة جينيسيس 
توفر شركة جينيسيس ُنظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( وخدمة الكالم الذاتية وتطبيقات الهاتف 

المحمول التي سبق إعدادها، والتي من شأنها أن تقلل من أوقات االنتظار ومن زمن التعامل مع 
المكالمات في مركز التواصل. وتتميز حلولها بسرعة التطبيق وسهولة اإلدارة وتمكين المؤسسات 
من مراقبة تجارب العمالء. كما تسهم خبرة جينيسيس في مساعدة المؤسسات من جميع األحجام 

في تيسير أداء المهام اليومية على موظفيها وعمالئها. 

التحدي
ونتيجة للعديد من عمليات االندماج األخيرة التي قامت بها Achmea، فقد أخذت على عاتقها عدًدا 

من منتجات تقنية المعلومات وُنظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المختلفة، والتي كانت قيد 
االستخدام لدى الشركات التي استحوذت عليها حديًثا، وذلك على الرغم من أن بعضها لم تكن 

لديها على اإلطالق ُنظم رد صوتي تفاعلي )IVR( قيد االستخدام عند االستحواذ عليها. وقد كان كل 
من النظم المنفصلة التي كانت مستخدمة يقدم أداًء وظيفًيا مشابًها، وبشكل مبدئي تم األخذ في 

االعتبار إمكانية االستمرار في استخدام العديد من المنتجات المتميزة من الشركات الرائدة فيما 
.)IVR( يخص برامج الرد الصوتي التفاعلي

ومع ذلك، اتضح بعد فترة وجيزة عدم جدوى هذا الخيار. وكما ذكر بيرت بوزفيلد، أحد المهندسين 
المعماريين في CC Infra في Achmea، أنه في حال تواصل العمالء مع أحد مراكز التواصل فإنهم 

“سيتلقون رًدا من إحدى تطبيقات الرد الصوتي التفاعلي )IVR( كالتالي: “مرحًبا بك في شركة XY أو 
شركة Z؛ يرجى الضغط على رقم واحد لعمل هذا واثنين لعمل ذلك وثالثة لعمل تلك... غير أن 

عمالءنا يحظون بتجارب مختلفة وكنا بحاجة إلى إنشاء قائمة متسقة لتجارب/رحالت العمالء عبر كافة 
الشركات. ولكن كنا بحاجة أيًضا إلى دمج األشياء من منظور الكفاءة التشغيلية؛ إلجراء التغييرات 

على جميع نظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المختلفة في مراكز التواصل، وهذا كان يعني أنه كان 
بمقدور فريق تقنية المعلومات لدينا القيام بستة تحديثات رئيسية في العام مع أن عملية التغيير 

تتكلف حوالي 500 ألف يوروـــ وهو ما ال يمكن االستمرار فيه”.
ومع كل هذه التحديات، قررت Achmea توحيد جميع المعايير عبر كافة الشركات إلى منصة هاتفية 

واحدة وفي مقدمتها منصة رد صوتي تفاعلي واحدة )IVR(. لذا، كانت بحاجة إلى التوصل إلى الحل 
المناسب الذي سيكون بإمكانه نقل النظم المتباينة بشكل أسرع بدًلا من استخدام منصة الرد 

الصوتي التفاعلي النمطية.
وكما قال بوزفيلد “أدى النهج الذي استخدمه قسم تقنية المعلومات لدينا إلى تحسين الكفاءة 

التشغيلية”. و”كان يلزمنا تحقيق عائد على االستثمار في غضون خمس شهور وكانت القوى العاملة 
المكافئة توفر موظفْين أو ثالثة بدوام كلي – وهم الموظفون الذين يمكن إتاحتهم لتنفيذ مهام 

أخرى في مركز التواصل. وكنا بحاجة إلى القوى العاملة، ألنه باإلضافة إلى التغييرات التي طرأت على 
النظام الهاتفي ونظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR(، كان علينا أيًضا إجراء تغييرات على قنوات 

مركز التواصل ومنها الدردشة والبريد اإللكتروني، والذي كان يعني أيًضا دمج 4-3 تطبيقات منفصلة 
في تطبيق واحد يتم استضافته داخلًيا بدًلا من االستضافة الخارجية”.

وخالل مؤتمر G-Force، تعرف فريق Achmea ألول مرة على شركة جينيسيس واكتشفوا أن 
بإمكانها تقديم المساعدة في عملية دمج ُنظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المتعددة في نظام 

 Achmea واحد يلبي أهداف توفير القوى العاملة وفي اإلطار الزمني المستهدف الذي حددته
بنفسها. 

“ولقد اطلعنا بعناية على منصة تخصيص الرد الصوتي التفاعلي )IVR( التي قدمتها شركة 
جينيسيس، وعلى الرغم من أننا كنا ننوي بناء أداتنا بأنفسنا، غير أن سياستنا في قسم تقنية 
معلومات تنص على مبدأ “الشراء قبل اإلنشاء”؛ فال معنى من تكرار بناء ما هو موجود بالفعل! 

وتابع بوزفيلد قائًلا: “كنا نعتزم في البداية أن يتوافر لدينا أداة للخدمة الذاتية بحيث يمكنها تسليم 
التغييرات “البسيطة” التي أجراها مطوري جينيسيس على نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( إلى 

مسؤولي الصيانة التشغيلية لدينا. وكان السبب في ذلك هو تقليل وقت االنتقال إلى السوق 
وكذلك إلقاء المهام األكثر تعقيًدا على عاتق فريق المطورين لدينا”.  

“ كان بمقدور فريق تقنية 
المعلومات لدينا القيام بستة 

تحديثات رئيسية في العام مع أن 
عملية التغيير تتكلف حوالي 500 

ألف يوروـــ وهو ما ال يمكن 
االستمرار فيه”

 بيرت بوزفيلد
CC Infra مهندس معماري في
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التقييم: مكتب Achmea النموذجي
 Achmea وقبل بدء التطبيق على إطارات عمل جينيسيس، عمد فريق تقنية المعلومات بشركة

إلى تقييم البرامج في “المكتب النموذجي” وهي بيئة محاكاة تم إنشاؤها لتجربة حلول البرامج 
الجديدة قبل تبنيها واستخدامها بالشركة.

ب المنتجات الجديدة باستخدام “مكتبنا النموذجي، حيث نقوم بتثبيت  وقال بوزفيلد: “نحن نجرِّ
البرامج لفترة تجريبية في بيئة اختبار تحاكي البنية األساسية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

الموجودة لدينا حالًيا. وهذا يشتمل على نسخة من بيئة إنتاجنا والتي تضم أحد حلول جينيسيس 
المتكاملة، إضافة إلى بيئاتنا لالتصاالت الصوتية التي تعمل هنا أيًضا. وبعد ذلك، نحدد بعض النقاط 

التي تثبت إذا ما كان المنتج الجديد يلبي احتياجاتنا وإذا ما كان سيعمل بشكل متكامل مع جميع 
البنى األساسية األخرى لدينا”.

وقد اتضح مبكًرا بشكل نسبي خالل مرحلة المكتب النموذجي أن منصة تخصيص الرد الصوتي 
نت Achmea من القيام باألمور التي أرادتها. التفاعلي )IVR( من جينيسيس قد مكَّ

“وعادة ما تستغرق مرحلة المكتب النموذجي ألي منتج ثمانية أسابيع، ولكن في هذه الحالة فقد 
حسمنا قرارنا بعد أربعة أسابيع فقط؛ إذ فاق البرنامج توقعاتنا وكذلك كفاءة مستشاري جينيسيس 

الذين قدموا الدعم لنا في مرحلة التقييم”.
ومع اتخاذ القرار بشراء منصة تخصيص نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس، خضع 

.Achmea البرنامج لمرحلة االختبار والقبول وبيئة اإلنتاج لدى
“إحدى كبرى نقاط اإلقناع في Genesys SpeechStorm Framework كانت قدرته على تلبية 

متطلبات عملية االنتقال السريع لُنظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المتعددة بمراكز التواصل لدى 
Achmea إلى منصة مركزية واحدة. ولقد أصبح االنتقال السريع وإنشاء منصة متسقة بأقل تكلفة 

إجمالية للملكية هي الدافع الرئيسي في عملية االختيار، وقد أصبحت إمكانية قيام فريق الصيانة 
بإجراء تعديالت بسيطة أحد نقاط اإلقناع القوية لهذا االنتقال على المستوى الداخلي.

جنًبا إلى جانب مع حلول جينيسيس، تبنت Achmea وحدتْين من تطبيقات الرد الصوتي التفاعلي 
)IVR( المعدة مسبًقا من جينيسيس، من بينهما وحدة لتحديد هوية العمالء. ومع ذلك، ومع العديد 

من قوالبها الخاصة أو “اللبنات األساسية”؛ التي بالفعل قيد االستخدام ومع إمكانية إنشائها في 
الشركة، قررنا متابعة استخدامها وبناء أي قوالب أساسية مشابهة.

وقال بوزفيلد: “وبمجرد رؤيتنا لما تستطيع جينيسيس فعله لتلبية متطلباتنا كان الخيار جلًيا 
أمامنا. فقد قدمت منصة تخصيص الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس لشركتنا فاعلية 

األداء التي كنا نبحث عنه بأقل قدر ممكن من تدخل نظم المعلومات. ولقد دعمت منصة 
جينيسيس أيًضا بسهولة رغبتنا في توحيد جميع اللبنات األساسية لنظم الرد الصوتي التفاعلي 
)IVR( الحالية أو القوالب الخاصة بنا، مثل ساعات العمل والرسائل الترحيبية والتعرف على العمالء 

والقوائم واستبيانات العمالء”.

التنفيذ والمزايا
بدأت Achmea بإطار عمل فارغ مكون من تدفقات المكالمات ذاتها دون استخدام أي من تطبيقات 

جينيسيس الرئيسية المعدة مسبًقا. وكانت الشركة مكتفية ذاتًيا إلى حد كبير وتولت القيام 
بالمتطلبات والتصميم واإلعداد وعملية النشر األساسية بنفسها. 

وقال بوزفيلد أيًضا “لقد أنشأنا العديد من اللبنات األساسية في النظام، ونحن نراقب األداء من قسم 
تقنية تقنية المعلومات لدينا”. و”سنكون فيما بعد قادرين عل تسليم مسؤولية إجراء التغييرات 

إلى فريق الصيانة التشغيلية لدينا في جميع مراكز التواصل. ولم يتم االنتهاء من تلك العملية بعد 
على الرغم من أن اللبنات األساسية تعمل بالفعل. ولدينا في الوقت الحالي أكثر من 50 مركز تواصل 
من بين الكثير من شركات األقمار الصناعية المختلفة التابعة لنا؛ وقد تم نقل بعضها بالفعل بينما 

يجري حالًيا عملية نقل البعض اآلخر إلى منصة تخصيص الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من 
جينيسيس. 

 ،Achmea من جينيسيس لشركة )IVR( وقد سمح تنفيذ منصة تخصيص الرد الصوتي التفاعلي
بالتخلص من جميع ُنظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( األخرى ودمج كافة األشياء المتصلة ببعضها 
في منصة واحدة، األمر الذي كان بدوره أسهل وأرخص في صيانته. وقد ذكر بوزفيلد أيًضا: “لم تقدم 

لنا جينيسيس منصة تخصيص الرد الصوتي التفاعلي )IVR( لتوحيد جميع لبناتنا األساسية 
فحسب، ولكن أيًضا لمساعدتنا في تسريع تنفيذ مشروعاتنا بشكل كبير”.

“ وعادة ما تستغرق مرحلة المكتب 
النموذجي ألي منتج ثمانية أسابيع، ولكن 

في هذه الحالة فقد حسمنا قرارنا بعد 
أربعة أسابيع فقط؛ إذ فاق البرنامج 
توقعاتنا وكذلك كفاءة مستشاري 

جينيسيس الذين قدموا الدعم لنا في 
مرحلة التقييم”

 بيرت بوزفيلد
CC Infra مهندس معماري في
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اختالف جينيسيس 
قال بوزفيلد “قبل تبني حل جينيسيس، كان يتعين علينا برمجة جميع أنظمتنا األخرى بأنفسنا كما 

هو الحال في “البيئة البصرية”، مع ذلك كان برنامج جينيسيس أسرع بكثير في تمكين التغييرات 
في نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR(. وعلى سبيل المثال، إذا أردنا إجراء تغييرات على منصتين 

آخرتين، كان يتوجب علينا االستعانة بأشخاص من ذوي المهارات المتخصصة للقيام بذلك؛ حيث كان 
تطوير التطبيقات الصوتية في إحداهما أكثر تعقيًدا من األخرى. ولكن على الجانب اآلخر، تتمكن 

جينيسيس من تطوير تلك التطبيقات الصوتية بسهولة، إضافة إلى أن إجراء التغيير الصوتي كان 
يستغرق مسبًقا ثالثة شهور، أما اآلن يمكن إتمامه في غضون يوم واحد. عالوة على ذلك، تعرض لنا 
جينيسيس بسهولة كيفية تدفق المكالمات وتجربة العمالء خاللها بدًلا من الرسومات القديمة غير 

المحدثة التي كان يتم إنشاؤها ببرنامج Microsoft Visio. كما يمكن من خالل استخدام حل 
جينيسيس معرفة كيف يختار الكثير من العمالء 1 أو 2 أو 3 إلى ما ذلك بكل وضوح في تقرير رحالت 

العمالء”.

مساعدة جينيسيس في تمركز االتصاالت الهاتفية
وقال بوزفيلد: “لقد استخدمنا جينيسيس أيًضا لمساعدتنا في توحيد وتمركز بيئة االتصاالت 

الهاتفية غير المركزية لدينا. وبشكل أساسي، كانت ترد لدى كل موقع من مواقعنا المتعددة في 
هولندا اتصاالت هاتفية على محوالته الخاصة، فقمنا بإجراء عملية التمركز من خالل تأسيس 

مجمعْين للهواتف الصوتية الواردة في مراكز البيانات لدينا في آيندهوفن وبيست. ونحن اآلن بصدد 
نقل جميع أنظمة التوجيه غير المركزية إلى بيئة مركزية بديلة. ونتولى في كل مرة موقًعا واحًدا 

ونحوله إلى بيئة االتصاالت الهاتفية المركزية، ثم نقوم بتوصيله إلى الحل المقدم من جينيسيس. 
ويقوم قسم تقنية المعلومات لدينا ومهندسو جينيسيس بتقييم العملية للتأكد من فاعلية 

مركزية النظام قبل تزويد مراكز التواصل بإمكانات الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس”.

عالقة العمل  
وأكد بوزفيلد قائًلا: “تتمثل إحدى المزايا المضافة الستخدام حل جينيسيس في أن الوقت المطلوب 

لتدريب فريقنا الفني أقل بكثير مما سُيستغرق في منصات الرد الصوتي التفاعلي )IVR( األخرى. 
وفي بداية عالقتنا مع جينيسيس كنا نقيم العديد من جلسات التدريب التي تبلغ مدتها 3 أيام، 
حيث اطلعوا فريق تقنية المعلومات لدينا المكون من 4 موظفين وفريق الصيانة المكون من 12 

موظًفا، على كيفية استخدام المنتج وإجراء التغييرات على لبناتنا األساسية. فقد قاموا بتمكيننا 
من إعداد بعض األشياء مثل تدفقات المكالمات. وبعد ذلك، استكشف موظفونا األداة بأنفسهم 

وبدأوا في بناء التطبيقات، وهو ما طلبنا من جينيسيس التحقق منه — ضمان الجودة — للتأكد 
من إجراء التغييرات الصحيحة على البرنامج”.  

وقد قدمت جينيسيس لشركة Achmea حزمة ضمان الخدمة، إلجراء عمليات فحص على عمل 
العميل لضمان اتباع أفضل الممارسات، وأصبحت تلك هي الطريقة المثلى المرنة للعمل بالنسبة 

للعمالء من الشركات المكتفية ذاتًيا. ومع مرور الوقت، أخذت Achmea على عاتقها مسؤولية 
تدريب فرق مراكز تواصل لديها إلجراء التغييرات على اللبنات األساسية التي يبنونها بأنفسهم.  
وأضاف بوزفيلد قائًلا: “ومن األمور األخرى الجيدة في العمل مع جينيسيس هو االستجابة إلى أية 

طلبات لدينا؛ فقد نريد إجراء اإلضافات أو التغييرات على منتجهم”. وتستمر شركة جينيسيس في 
تقديم الدعم لشركة Achmea بخصوص أي ترقيات ذات الصلة بالبرامج وتجتمع الشركتان مرة 

واحدة على األقل شهرًيا.

عميل راٍض
واختتم بيرت بوزفيلد حديثه قائًلا: “نحن سعداء للغاية بالطريقة التي جرت بها األمور، وسنكون أكثر 

سعادة عندما يتم تدريب فريقنا بالكامل، حتى يتمكن كل فرد في الفريق من إجراء التغييرات 
البسيطة على نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR(. وعندما تضع في االعتبار أن لدى شركات 

Achmea حوالي 6,500 وكيل في مراكز التواصل الخاصة بها ويتعاملون مع حوالي 13 مليون 
مكالمة سنوًيا، والتي سوف تتدفق جميعها من خالل منصة جينيسيس، فمن المهم بالنسبة لنا 

أن نتخذ بحذر نهًجا داخلًيا مسؤوًلا. كما أننا بحاجة إلى التأكد من أنه عندما يقوم فريق تقنية 
المعلومات بتعليم الموظفين المسؤولين على العمل كيفية استخدام منصة جينيسيس، 

فسيكونون قادرين على استيعاب ذلك تماًما قبل أن تتاح لهم فرصة التعامل معها. ولكننا نعلم 
أننا اتخذنا الخيار الصحيح؛ فقد حلت منصة تخصيص الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس 

محل جميع نظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( القديمة وتؤدي جميع الوظائف التي كانت تؤديها 
النظم القديمة بنفس الكفاءة، وإن لم يكن بكفاءة أكبر”.

“ولقد قدم لنا حل جينيسيس حًلا 
مركزًيا، وأتاح لفريق تقنية 

المعلومات التفرغ للتركيز على 
مهام االنتقال األخرى؛ فقد قدمت 

جينيسيس منصة ستمكن الشركة 
من إضافة خاصية األداء تلك كخدمة 

ذاتية تخصيصية في المستقبل”.

 بيرت بوزفيلد
CC Infra مهندس معماري في
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GENESYS نبذة عن
تمّكن شركة جينيسيس، منصة تجارب 

العمالء األولى في العالم، الشركات من بناء 
تجارب عمالء متعددة القنوات ورحالت وعالقات 

استثنائية مع العمالء. 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 120 

دولة ثقتهم لشركة جينيسيس، لتنظيم 
أكثر من 24 مليار من التفاُعالت فيالسحابة 
اإللكترونية ومباني المؤسسة سنوًيا عبر 

مراكز التواصل. لمزيد من المعلومات، تفضلوا 
بزيارة 

 www.genesys.com/ar 
+1.844.566.8420

تعليق نهائي عام
وقد علق أوليفر لينون، نائب رئيس شركة جينيسيس ومديرها العام قائًلا: “لقد كان مشروًعا 

 Achmea ولقد كان الفريق في .Achmea عظيًما أن نشارك في تحقيق قيمة كبيرة لشركة
متعمًقا في العمليات وعمل بشكل دؤوب لنشر التكنولوجيا الجديدة داخل بيئة مكتبهم 

النموذجي. ويسعدني أن فريقنا والبرامج في جينيسيس قد اجتازت هذه العملية بسرعة 
وبسهولة متناهية. وقد كفل العمل مع فريق Achmea المتخصص في تكنولوجيا المعلومات 

ونهجهم المبتكر، التنفيذ الناجح للغاية مما أدي بدوره إلى تعزيز تجارب العمالء والكفاءة 
التشغيلية الداخلية، فضًلا عن نهج يسلط الضوء على المهارة الكامنة في إطار عمل 

جينيسيس لتلبية حتى التحديات األكثر تعقيًدا”.

يا المزا
االنتقال السريع لُنظم الرد الصوتي 	 

التفاعلي )IVR( بمراكز التواصل الخاصة 
بشركة Achmea إلى منصة مركزية 

واحدة
تيسير عملية تطوير نظم الرد الصوتي 	 

التفاعلي )IVR( على الموظفين 
المسؤولين للقيام بها بأنفسهم دون 
تدخل قسم تقنية المعلومات والموارد 

األخرى.
أكثر سهولة وتوفيًرا في الصيانة	 
توحيد القوالب أو اللبنات األساسية 	 

 ،)IVR( لنظم الرد الصوتي التفاعلي
مثل ساعات العمل والرسائل الترحيبية 

والتعرف على العمالء والقوائم 
واستبيانات العمالء

تمكين Achmea من إجراء التغييرات 	 
 )IVR( على نظم الرد الصوتي التفاعلي

الخاصة بهم سريًعا
تقرير رحالت العمالء	 

http://www.genesys.com/ar

