
SUCCESS STORY: AN POST

 An Post الخدمة الذاتية في
شرعت خدمة البريد األيرلندية An Post في معالجة مجموعة من المشاكل 

التي كانت تؤثر على جودة الخدمة التي تقدمها إلى عمالئها.

وقد اختارت An Post شركة جينيسيس لتقديم حلول للتغلب على التحديات التي تواجهها في تجارب 
العمالء والخدمة الذاتية، من خالل تقديم حلول الخدمة الذاتية للرد الصوتي التفاعلي )IVR(. وقد تم تقديم 

حل جينيسيس لتحسين كفاءة خدمة التعقب والمتابعة لـ An Post للتحقق من عمليات التوصيل 
البريدية وتجارب عمالئهم أثناء استخدامها لها.

An Post العميل – شركة
t هي شركة عالمية تجارية شبه حكومية للخدمات البريدية في أيرلندا، كما تقدم الخدمات المالية وخدمات 
الدولة لجميع أنحاء البالد من خالل شبكتها العالمية التي تزيد عن 1,100 مكتب بريد و130 وكيل بريدي و2,500 
قناة دفع من PostPoint لدى منافذ البيع بالتجزئة. وهي تعد من كبرى الشركات األيرلندية في التوظيف، 

حيث يعمل بها 10,000 موظف ما بين دوام كامل أو جزئي في نقاط البيع والمعالجة والتوصيل. وتحقق 
الشركة وتقوم بتوصيل أكثر من 2.5 مليون طرد بريدي إلى 2.2 مليون عميل من الشركات واألفراد أسبوعًيا.

التحدي
قبل مشاركة جينيسيس، كانت تتلقى مكاتب بريد An Post في جميع أنحاء البالد عدًدا كبيًرا من 

مكالمات العمالء الذين يبحثون عن معلومات التعقب والمتابعة بشأن بريد الخدمة الممتازة التي أرسلوها 
)أو كانوا يتوقعونها(، فضًلا عن االستفسارات األساسية األخرى مثل التسعير وخيارات الخدمة. ولم تكن 

مكاتب التوصيل المحلية مجهزة باألجهزة أو بالموظفين للتعامل مع تلك المكالمات، فقد انصب تركيزهم 
بالكامل على جودة التشغيل. هذا عالوة على أن في بعض مكاتب التوصيل األصغر قد يكون جميع 

الموظفين بالخارج لتوصيل البريد، مما أثار غضب واستياء العمالء لعدم الرد على مكالماتهم. لذلك، كان 
يلزم توفير نظام يضمن خدمة مكالمات متسقة وعالية الجودة استناًدا على توجيه المكالمات إلى مركز 

تواصل مركزي.
وحيث كان لدى العمالء خيار االتصال بمركز االتصال الرئيسي لشركة An Post أو زيارة موقع الشركة 

اإللكتروني للحصول على معلومات التعقب والمعلومات األخرى، فكانوا عادة يختارون االتصال بمكتب 
التوصيل التابع لهم.

سريعة نظرة 
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وقد كشف استبيان أجرته شركة An Post أن الكثير من الشركات كانت تعتمد على الطقم اإلداري 
بالمكتب إلجراء مكالمات االستفسارات عن خدمة التعقب. وقد اكتشفنا الحًقا أن هؤالء المتصلون 

يفضلون التعامل مع أحد أفراد فريق An Post للحصول على معلومات التتبع، ألن ذلك كان يتيح 
لهم إمكانية القيام بمهام أخرى في مكاتبهم بينما يكونون “قيد االنتظار”. وكانت رغبة العمالء هذه 

في القيام بمهام متعددة تهدر الوقت وتستنفذ القوى العاملة لدى شركة An Post، خاصة وأن 
العمالء كثيًرا ما يطلبون االستفسار عن أكثر من بند. لذا، كان ينبغي التوصل إلى على أسلوب أكثر 

كفاءة.

معالجة المشكلة
في بداية 2010، بدأ مدير خدمة العمالء في An Post أيدين هيوز في دراسة حلول تقنية الرد الصوتي 

التفاعلي )IVR( والخدمة الذاتية بدقة، وذلك لمعالجة المشاكل التي تتصل بعملية التعقب 
والمتابعة بالشركة.

وقال هيوز: “لقد تحدثنا مع عدد من الشركات حول سوق نظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( وقدمنا 
المتطلبات في المناقصة، ولقد عادت إلينا جينيسيس بأفضل وأقوى الحلول في مجال يحتدم 

بالمنافسة الشديدة، وما حصلنا عليه كان بالضبط ما تعهدوا بتحقيقه.”
رة  ومع ذلك قبل تفعيل هذا النظام بشكل نهائي، ُدعيت جينيسيس إلعداد بيئة اختبار مصغَّ

لتمكن العميل من اختبار الحل وتقيمه الحلول. وقد تضمن أحد االختبارات االتصال بنظام الرد 
الصوتي التفاعلي )IVR( المقترح المزود بمجموعة كبيرة من اللهجات التي يتعامل معها موظفي 

An Post يومًيا. وقد اشتملت على اللهجات األيرلندية اإلقليمية الشائعة وكذلك بعض اللهجات 
األوروبية غير األيرلندية. ويقر هيوز قائًلا: “لقد حاولنا بالفعل أن “نتحدى” النظام بهذه األصوات، ولكنه 

ق علينا في كل مرة!” كان تفوَّ

الفريق
وكان من العوامل الهامة األخرى بالنسبة لهيوز هو مدى قدرة الفريق الذي ُرشح لتنفيذ هذا الحل. 

“لقد اقتنعنا بمنتج جينيسيس الذي عرضته، والذي كان ذلك ضرورًيا على حد سواء في اتخاذ قرار 
الشراء على مستوى مجلس اإلدارة ولضمان حالة الشركة. كما كنا في الواقع نعنى بنفس القدر من 
األهمية بإمكانية العمل بسهولة مع األفراد الذين نتعامل معهم في شركة جينيسيس، وذلك يعد 

من أولى األشياء التي الحظناها في هذه الشركة”.
“ونتيجة لذلك تطورت عالقة قوية من هذا المنطلق ومثل ذلك أهمية قصوى، إذ كان يتعين على 

فريق العمل في مركز االتصال التابع لنا أن يكون قادًرا على العمل بشكل وثيق مع الشركة المقدمة 
لهذ الخدمة. ولقد عملنا جميًعا بجد لتحسين مستويات خدمتنا من أجل تحقيق األفضل بما 

يتماشى مع الجودة التي يمكن أن تجدها في أي مكان في العالم، ولقد نمى لدى الفريق إحساًسا 
بتملكهم لزمام األمور حيال ذلك. وكان على المورد لدينا أن يكتسب ثقتنا ودعمنا عملًيا أو نظرًيا. 

ولقد قدموا لنا المساعدة في تحسين تجارب عمالئنا وبينوا لنا كخبراء تقنيين ما يمكننا فعله 
باستخدام تقنيتهم، وقد كان بمقدورنا انتقاء واختيار أنسب الوظائف التي تلبي أهدافنا.

“ولقد اشتركت جينيسيس معنا في نهجنا كأحد أفراد فريقنا. وعندما كانت تعترضنا مشكلة 
وتستلزم حًلا، كانت تستقصي التحدي وتنظر في كيفية التعامل معها والتوصل إلى حل عملي، 

وكل ذلك كان يتم بكل شفافية وثقة”.
الحل

كان الحل الذي قدمته جينيسيس مؤخًرا هو حل نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( بالتفاعل مع 
 DTMF االتصال النغمي باللمس( األولي ونظام( )DTMF( نظام التردد المتعدد بنغمة مزدوجة

كاحتياطي. وتعمل خيارات نظام التردد المتعدد بنغمة مزدوجة )DTMF( إذا لم يتعرف النظام على 
لهجة استفسار المتصل، وفي تلك الحالة سيطلب منه إدخال األرقام المدرجة في رمز بطاقته 

التعريفية باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف.
ولمنتجات التعقب والمتابعة مثل منتج شركة بريد An Post، رمز تعريفي والذي يتكون من حرفين 

متبوعين بتسعة أرقام وينتهي بحرفين آخرين، مثال EP123456789IE. وسيتم إبالغ المتصل 
مباشرًة بأن “أسرع طريقة لتتبع طرده هي الضغط على الرقم 1 اآلن”، ومن هنا يطلب منه نظام 

 “لقد عادت إلينا جينيسيس 
بأفضل وأقوى الحلول في مجال 
يحتدم بالمنافسة الشديدة، وما 

حصلنا عليه كان بالضبط ما 
تعهدوا بتحقيقه”.

 وكما قال أيدين هيوز
 مدير خدمة العمالء
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التعرف على الصوت نطق رمزه التعريفي “مثل هذا” ويقدم له مثاًلا واضًحا لطريقة النطق بالرمز، 
بمعنى دون تردد أو وقفات متقطعة. وفي أغلب الحاالت، تتبع معلومات التعقب مباشرًة السطور: 

“لقد تم تسليم طردكم في الساعة 11 صباًحا في يوم العاشر من ديسمبر/كانون األول، وتم تقديم 
هذه المعلومات لكم بواسطة وحدة خدمة التوصيل الخاصة بنا في كورك”.

وال يضطر إلى تكرار ما قاله ولن يتعين علينا التعامل مع الشكوى المتكررة: “لماذا يجب عليَّ تكرار 
هذا مرة أخرى؟”

إذا لزم توجيه إحدى المكالمات إلى أحد الموظفين، فستشتمل عملية التنفيذ في An Post على 
تقنية whisper من جينيسيس، حيث يسمع الوكيل الذي سيتم توجيه المكالمة إليه رمز التعريف 

الخاص بالعميل قبل وصول المكالمة إلى سماعة أذنه/أذنها، وفي المقابل يمكن للوكيل تحية 
المتصل بهذه الجملة: “لقد سمعت استفسار سيادتك بخصوص رمز التعريف رقم XYZ...” وهكذا ال 

يحتاج المتصل إلى تكرار نفس الرقم مرة أخرى، وبالتالي لن يشعر باالستياء. ويقول هيوز: “هذا 
بالضبط الذي سيعزز من تجارب العمالء، ولن يضطرون إلى تكرار ما قالوه ولن يكون لدينا الشكوى 

المتكررة: “لماذا يجب عليَّ تكرار هذا مرة أخرى؟”
وقد تم تقديم قائمة DTMF كجزء من الحل، وهي تختص بتوفير معلومات األسعار والمنتجات 
والتي تمكن العمالء – على سبيل المثال – الذين يريدون معرفة كم تبلغ تكلفة إرسال خطاب 
مسجل إلى نيويورك، من التوصل إلى تلك المعلومات بسرعة وسهولة. وهذا مجدًدا سيعطي 

الفرصة لموظفي مراكز التواصل من استخدام مهارتهم لحل المشاكل األكثر تعقيًدا.

أهمية إجراء التغييرات بسهولة
وُتعد القدرة على إجراء التغييرات بسهولة على حل الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس، 

جزًءا جوهرًيا ال يتجزأ من وظيفتها. والعمالء مثل An Post لديهم الوسائل التي تمكنهم من إجراء 
تلك “التغييرات والتحسينات”، كما أشار أيدين هيوز بنفسه إلى ذلك، ولكن في هذه الحالة، اختار 

هيوز البقاء على اتصال دائم مع فريق جينيسيس والتعاون معهم في إجراء التغييرات. وقد قال 
هيوز: “من المهم للغاية أن تتوافر لدينا القدرة على إجراء التغييرات في النظام بسهولة، ونحن 

نجري غالبية التغييرات التي نحتاجها من خالل جينيسيس. فنحن نقيم معهم اجتماًعا منتظًما كل 
ثالثة أشهر ونتحدث أيًضا مع مدير حساباتنا مرتين في الشهر على األقل. كما نتقدم بالمقترحات 

وتقدم لنا جينيسيس التوصيات، استناًدا إلى البيانات الخام التي لديهم مع توضيح – على سبيل 
ر على العمالء خوض الدورة الكاملة لتجربة الخدمة الذاتية/الرد الصوتي التفاعلي  المثال – متى يتعذَّ
)IVR(. ومثل تلك المعلومات تساعدهم في استنتاج سبب حدوث أحد األمور ويمكنهم حينها تقديم 

االقتراح المناسب.”
وقد ظهرت إحدى المشاكل عندما تعذر إتمام عدد من استفسارات العمالء عن خدمة التعقب 

والمتابعة الذاتية عن المواد والذين كانت تنتهي أرقامها التعريفية بالحرفين IE )رمز البلد لتسليم 
الطرد في ايرلندا(، وانتهى األمر بمساعدة أحد العاملين في حل المشكلة. واتضح أن العمالء كانوا 

يقرؤون حرف “I” على أنها رقم “1”، مما دفع جينيسيس إلى تعديل النظام ليتعرف على هذا “الحدث” 
في كل مرة، حتى يعرف متى يقرأ العميل الحرف “I” كرقم واحد.

وحيث أن جميع المكالمات يتم توجيهها إلى مركز االتصال المركزي، فقد ساعد ذلك An Post على 
تحديد وقت ومكان حدوث أي مشكلة بسرعة في الشبكة. وعلى سبيل المثال، ورود الكثير من 

المكالمات من عمالء في كورك سيشير إلى وجود مشكلة في تلك المنطقة، وهو ما قد يستغرق 
المزيد من الوقت لتسجيلها في الماضي.

وقال هيوز “نحن اآلن لدينا ما بين 450 و710 مكالمة في اليوم عن حل التعقب والمتابعة وحده، ويبلغ 
أيًضا عدد األشخاص الذي يطلبون معلومات حول األسعار ما بين 325 و470 مكالمة بنفس العدد 

تقريًبا، ويتم توجيهها تلك المكالمات إلى قائمة نظام التردد المتعدد بنغمة مزدوجة )DTMF(. ومن 
خالل تعامل منصة جينيسيس تلقائًيا مع هذا العدد من المكالمات يتم توفير وقت ثمين وطاقة 

كبيرة”. وأضاف هيوز: “لم نضمن الرد على جميع المكالمات فحسب، بل ندرك أيًضا أن جميع العمالء 
داخل شبكة An Post يحصلون على التجربة ذاتها بغض النظر عن سبب االتصال أو المكان الذي 

يتصلون منه. فإزالة االختالف والتعدد، يوفر الوقت والمال ويحد من التوتر!” 
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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

كلمة أخيرة
“أي شخص يبحث عن تطبيق مثل هذا الحل، ينبغي أن يعرف أن حل مثل هذا يمكن أن يحقق عوائًدا 
ومزايا فورية. ومع ذلك، عليك أن تدرك أن إمكاناته الكاملة تكمن – وهو الجانب اإليجابي – في القدرة 

على التغيير والتبديل والتطوير المستمر، وهو ما يعد ضرورًيا حتى تتمكن من تحقيق أرباح بسيطة 
إضافية طوال فترة استخدامه. ولقد ساعدنا الحل الذي قدمته جينيسيس بالتأكيد في المحافظة 

ل من عملنا وجعله أكثر إنتاجية وكفاءة في الوقت ذاته”. على رضا عمالئنا وسهَّ
 )IVR( والرد الصوتي التفاعلي )IVR( لمزيد من المعلومات حول تطبيقات الرد الصوتي التفاعلي

.www.genesys.com ص من جينيسيس، يرجى زيارة المخصَّ
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