
SUCCESS STORY: BPOST

 )IVR( تختار حلول الرد الصوتي التفاعلي Bpost
صة من جينيسيس المخصَّ

في أبريل/نيسان 2013، أعلنت شركة bpost عن استخدامها لحل رد صوتي تفاعلي )IVR( جديد في مقرها 
الرئيسي فيCentre Monnaie في بروكسل. وتتيح عملية التنفيذ الجديدة إمكانية توفير خدمة ذاتية 

صة لتوجيه المكالمات يقدمها متخصصو خدمة العمالء القائمة على الهواتف األرضية  ذكية ومخصَّ
ن هذا الحل شركة bpost من االستجابة سريًعا الحتياجات العمل  والمحمولة من جينيسيس. ويمكِّ

المتغيرة وتوجيه العمالء بشكل أكثر كفاءة عبر المكالمات الواردة إلى مركز التواصل عن طريق توجيهها 
بما يتناسب مع احتياجات العمالء الفردية. ويخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( عمالء الشركة من 

األفراد والشركات وعمالء بنك bpost، بل ويمكن أن تمتد خدماته إلى مكاتب المساعدة الداخلية.

bpost – العميل
bpost أو ]euronext:BPOST[، هي الشركة البريدية الرائدة في بلجيكا وإحدى كبرى الهيئات من حيث 

عدد الموظفين المدنيين بها على مستوى البالد، وهي تعمل على تسويق مجموعة كبيرة من المنتجات 
والخدمات المالية والبريدية. وتتمثل األعمال الرئيسية للشركة في جمع وفرز ونقل وتوصيل الخطابات 
والطرود. وتتعامل bpost مع ما يزيد على 10 ماليين عنصر بريدي و105,000 طرد ترد في جميع الصناديق 

البريدية في بلجيكا يومًيا. وتقدم الشركة والشركات التابعة لها حلول إدارة الوثائق وخدمات القيمة 
المضافة الدولية، وتقوم بتطوير األنشطة استجابة إلى التفاعالت بين البريد واالتصاالت اإللكترونية.

التحدي
 bpost كانت شركة“ :bpost Mail&Retail Solutions وفًقا لما قاله جان سميتز، مدير رعاية العمالء في

بحاجة إلى تطبيق أحد حلول الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المرنة لتمكن شركاتنا من االستجابة سريًعا 
لالحتياجات المتغيرة، وإطالع العمالء في الحال بالظروف المعلومة التي تؤثر على خدمات bpost. وفي 

الوقت ذاته، كنا نريد أداة ذكية إلدخال المزيد من التطوير الذكي على أداء الخدمة الذاتية وتوجيه المكالمات، 
وتقديم تجارب عمالء يمكن استيعابها وإدارتها بشكل كامل”.

وأضاف ويم دي غروف، مدير عمليات وتنظيم رعاية العمالء في bpost، أنه مسبًقا عند تغيير نظام الرد 
الصوتي التفاعلي )IVR( إذا حدث شيء أو احتاج شيء للتغيير، كان ال يتالءم وقت التسويق ببساطة مع 

االحتياجات شبه الفعلية لمركز التواصل الذي يواجه بشكل اساسي كميات من المكالمات الناتجة عن وقوع 
مشاكل. وكانت هناك خطوات كثيرة للغاية يجب إتمامها قبل أن نتمكن من إجراء أي تغيير”. 

سريعة نظرة 

اسم العميل
Bpost

www.bpost.be
 المجال

األعمال اللوجستية 

 المقر الرئيسي
بروكسل، بلجيكا

ت يا لتحد ا
االستجابة السريعة الحتياجات 	 

العمل المتغيرة. 
إبالغ العمالء بالظروف التي 	 

تؤثر على خدمات bpost في 
الوقت المناسب. 

تطوير توجيه ذكي للمكالمات 	 
ووظائف الخدمة الذاتية. 

منصة قابلة للتطوير 	 
المستقبلي لتلبية احتياجات 

العميل والسوق المتغيرة.
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التوصيل 
بالتعاون مع ناكستيراون – شركة متخصصة في تكامل النظم – تمكنت شركة جينيسيس من 

تنفيذ إمكانية الخدمة الذاتية وتوجيه المكالمات بشكل ذكي ومخصص في مقر bpost الرئيسي 
في بروكسل.

وقد تم بنجاح دمج عملية تنفيذ نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المرن الجديد بواسطة شركة 
ناكستيراون، في البنية األساسية لمركز التواصل الحالي. واستغرقت عملية التنفيذ ستة أسابيع. 

وقد جاء حل الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس، عوًضا عن نظام الرد الصوتي التفاعلي 
السابق الذي كان أقل مرونة وتخصيًصا، والذي كان تثبيته معقًدا من الناحية الفنية فضًلا عن إهدار 

الوقت وتكلفة عملية التغيير قبل أن يكون الحل مهيأ لتلبية متطلبات العمل الجديدة. أما التطبيق 
األخير، فقد يسر على فريق رعاية العمالء من غير الفنيين عملية تطوير نظام الرد الصوتي التفاعلي 

)IVR( بأنفسهم، دون تدخل قسم تقنية المعلومات والموارد األخرى.

الحل
ص من جينيسيس أسلوًبا جديًدا بالكامل لتصميم  يوفر نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( المخصَّ

وإدارة تطبيقات الخدمة الذاتية، وتوفير التوصيل السريع، وإجراء التغييرات الفورية، وكذلك المرونة 
غير المحدودة، مما يسمح للعمالء من الحصول على تجربة فردية ومصممة خصيًصا ألجلهم في كل 

مكالمة.
توفر تطبيقات الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من جينيسيس النشر السريع لنظام الرد الصوتي 

التفاعلي )IVR( الديناميكي المخصص بمجهود أقل بنسبة %70 عن أساليب التطوير التقليدية. 
فهي توفر إمكانية إدارة األداء وإجراء التغييرات الفورية على تدفقات المكالمات والمطالبات في وقت 

 VoiceXML حقيقي، وكذلك زيادة عملية األتمتة، والتي يمكن استخدامها باالشتراك مع تطبيقات
الصوتية الحالية.

ق ويم دي غروف قائًلا: “منذ أن بدأنا استخدام حل جينيسيس، استطعنا إجراء جميع  وقد علَّ
التغييرات التي أردناها بأنفسنا وبسرعة، وهو شيء مهم للغاية بالنسبة لنا، ألنه على سبيل 

المثال، إذا حدث شيء خالل الليل أو في الساعة 5:00 صباًحا في التشغيل، قد تكون مشكلة في 
مركز الفرز فيمكننا حينئذ البدء في تنفيذ التغييرات في نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( على 

الفور. وعلى سبيل المثال، يمكننا تغيير اختيارات نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( أو إضافة 
رسائل جديدة تخص مشكلة أو مسألة معينة، وربما نعمد إلى التغيير خصيًصا ألجل مجموعات 

مستهدفة أو شرائح بعينها من المتصلين. وهناك الكثير من األشياء الرائعة التي يمكننا حالًيا 
القيام بها بأنفسنا عند استخدام حل جينيسيس”.

وقد ضرب دي غروف مثاًلا في بداية 2014 عندما كانت هناك مشكلة في عمليات تسليم المعاشات 
بسبب ظروف خارجية. وقد قال: “في بلجيكا، يتلقى اآلالف من الناس معاشاتهم في المنزل في 

مواعيد محددة حيث يقوم رجل البريد بتوصيلها لهم شهرًيا.
ومع ذلك، في هذه الحالة كان هناك عطل في توصيل هذه المبالغ النقدية إلى مكاتبنا ولم نتمكن 
من توصيل رواتب المعاشات في الموعد المتفق عليه سوى في اليوم التالي. وما استطعنا القيام 

به هو إضافة خيار خاص برواتب المعاشات إلى نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( في الحال. ووضعنا 
الخيار مبكًرا في تصنيفات القوائم والتي تعاملت مع المشكلة وأبلغنا األشخاص المتصلين بذلك 
بشكل سريع”. وقد قال دي غروف أنه عادة ال توجد رسالة محددة خاصة برواتب المعاشات على نظام 
الرد الصوتي التفاعلي )IVR( الخاص بشركة bpost حيث أن عدد المكالمات المستلمة حول رواتب 

المعاشات عادًة تكون محدودة.

وقد تكون بعض المواقف التي مررنا بها ذات صلة بمنطقة ما، كما 
قال دي غروف.

وقال أيًضا: “عندما تحدث مشكلة على مستوى منطقة معينة، يمكننا تعديل النظام سريًعا 
للتعرف على أول رقمين من رقم المتصل؛ أو بمعنى آخر رمز المنطقة، حتى نعرف أن اتصالهم وارٌد 
من المنطقة المتأثرة بالمشكلة مثل أوستند أو لييغ، ويمكن حينئذ توجيه مكالماتهم بخصوص 

عمليات توصيل الطرود أو الخطابات في منطقهم بشكل مناسب.
“نحن نتحدث أو نلتقي بجينيسيس كل شهرين لمناقشة التحديثات المستقبلية واإلمكانات 

الجديدة، بما في ذلك التحسينات المحتملة على عملية التنفيذ الحالية لدينا”.

“كانت شركة bpost بحاجة إلى 
تطبيق أحد حلول الرد الصوتي 
التفاعلي )IVR( المرنة لتمكن 
شركاتنا من االستجابة سريًعا 

لالحتياجات المتغيرة، وإطالع العمالء 
في الحال بالظروف المعلومة التي 

تؤثر على خدمات bpost. وفي الوقت 
ذاته، كنا نريد أداة ذكية إلدخال المزيد 
من التطوير الذكي على أداء الخدمة 

الذاتية وتوجيه المكالمات، وتقديم 
تجارب عمالء يمكن استيعابها 

وإدارتها بشكل كامل”.
 جان سميتز

مدير رعاية العمالء

توفر تطبيقات الرد الصوتي التفاعلي 
)IVR( من جينيسيس النشر السريع 
 )IVR( لنظام الرد الصوتي التفاعلي
الديناميكي المخصص بمجهود أقل 

بنسبة %70 عن أساليب التطوير 
التقليدية.

“لقد قدمت لنا جينيسيس مربع 
أدوات يسمح لنا بالتعامل مع ظروف 
السوق المتغيرة ونكون استباقيين 
في إجراء التغييرات على نظام الرد 

الصوتي التفاعلي )IVR(؛ وكذلك 
بالنسبة لموظفي المبيعات لدينا 

الذين يقدمون لنا أفكاًرا جديدة 
تساعدهم في أنشطتهم فيمكننا 

تقديم إصدار تجريبي من خالل 
أفكارهم في اليوم نفسه، وقد كان 

هذا يستغرق أياًما عدة في الماضي”.
 ويم دي غروف

مدير العمليات والتنظيم
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“على سبيل المثال، أردنا تحسين أحد األمور في بداية 2014 وإعطائها هيكًلا أكبر، والتي كانت تتمثل 
في إمكانية “إعداد التقارير” في الحل الذي كنا نستخدمه. ونظًرا ألنه كان يعطينا العديد من البيانات 

أكثر مما كنا نحصل عليه في الماضي بسبب وظائف مثل “رحالت العمالء”، أصبحت إدارة تلك 
البيانات واستغاللها واالستفادة منها تشكل تحدًيا أكبر أمامنا. وتقوم جينيسيس حالًيا بالتعامل 
مع هذه الحاجة استناًدا إلى مالحظاتنا وكلنا ثقة أنهم سيتوصلون إلى حل لهذه المشكلة قريًبا”. 

إجراء التغييرات
وكما قال ويم دي غروف مجدًدا: “بصفة عامة، هناك نوعان من التغييرات التي تتم في نظام الرد 

الصوتي التفاعلي )IVR(. من ناحية، توجد التغييرات المخصصة التي تجرى كرد فعل للظروف غير 
المتوقعة، مثل زيادة عدد المكالمات أو األخطاء الفنية. وفي الوقت الحالي، تسمح لنا الرسائل أو 
الخيارات الجديدة في نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( بإدارة توقعات العمالء أو توجيههم إلى 
مجموعة الوكالء األكثر كفاءة. من ناحية آخر، لدينا التغييرات الهيكلية التي تنتج عن التحليالت 

.)IVR( الرئيسية لسلوك العمالء في نظام الرد الصوتي التفاعلي
“إذا كان تغييًرا رئيسًيا فسنقوم بدراسته وسيكون على طاولة االجتماعات األسبوعية مع الموظفين 

وفريق التشغيل المسؤول، وسنتحدث عن األفكار واألنماط المطروحة وبعد التحقق منها سنضعه 
حيز التنفيذ. ونحن نتأكد من أن جميع قادة الفرق على دراية بأي تغييرات وقت حدوثها”. وأضاف قائًلا 

أنه مع تواجد أربعة من مراكز التواصل الخاصة بالشركة في مواقع مختلفة، فيجب أن يتأكدوا من 
 .)IVR( أنهم جميًعا على علم فوري بالتغييرات التي تم إدخالها على نظام الرد الصوتي التفاعلي

و”بعد التنفيذ نعود بتحليل أثر ذلك على مؤشرات األداء الرئيسية في مركز التواصل المختلفة “.
وأضاف قائًلا: “منذ أن تم تطبيق حل جينيسيس، تم توفير العديد من التكاليف بسبب إتاحة القوى 

العاملة؛ ففي بعض الحاالت كان التغيير في نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( يعني ورود مكالمات 
أقل إلى موظفي “المكتب األمامي،” ومن ثمَّ يمكن إتاحة هؤالء الموظفين للتفرغ لمهام “المكتب 
الخلفي”. ثانًيا، منذ عام كنا نقوم بحسب بإجراء تغييرات رئيسية في نظام الرد الصوتي التفاعلي 

)IVR( كل ثالثة إلى أربعة أشهر، وكانت تغييرات أساسية وليس مجرد رسائل بسيطة. واآلن مع 
المرونة التي منحتنا إياها شركة جينيسيس، ُنجري تغييرات مماثلة مرات عديدة خالل شهر واحد. أما 
بالنسبة للتغييرات البسيطة، يمكن إجراء تلك التغييرات اآلن بمنتهى السرعة. وإذا كنا بحاجة إلى 

نشر رسالة كما فعلنا في مشكلة رواتب المعاشات، أو إذا كنت تريد تغيير أوقات بدء العمل، فال 
يستغرق إجراء تلك التغييرات سوى دقائق أو أقل من ساعة واحدة كحد أقصى “.

تيسير األمور على الفريق
وقال جان سميتز مجدًدا: “لم تنجح شركتا جينيسيس وناكستيراون بلجيكا في نشر الحل في 

غضون ستة أسابيع فحسب، ولكنهما أيًضا فاقتا توقعاتنا فيما يتعلق بالدعم وااللتزام الذي 
أبدتاهما. ولدينا حالًيا موظفون ينشئون تطبيقات خدمة العمالء المخصصة ويقومون بإدخالها في 
أجزاء أخرى من الشركة في وقت سريع. ومع العمليات والتكنولوجيا األقل تقيًدا، يمكننا اآلن الشروع 

في التفكير بشكل مختلف إزاء التخصيص وإجراء التحسينات على تفاعالت العمالء في وقت 
حقيقي”.

وأضاف ويم دي غروف أنه عندما تطرح األقسام المختلفة أفكارها الخاصة بشأن إجراء التغييرات في 
نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR(، فإن تشغيل “اإلصدارات التجريبية” سيكون ضرورًيا للغاية عند 

االستعداد إلجراء تغيير جديد بالنظام.
“لقد قدمت لنا جينيسيس مربع أدوات يسمح لنا بالتعامل مع ظروف السوق المتغيرة ونكون 

استباقيين في إجراء التغييرات على نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR(؛ وكذلك بالنسبة لموظفي 
المبيعات لدينا الذين يقدمون لنا أفكاًرا جديدة تساعدهم في أنشطتهم فيمكننا تقديم إصدار 

تجريبي من خالل أفكارهم في اليوم نفسه، 
 وقد كان هذا يستغرق أياًما عدة في الماضي”.

“وهناك عامل آخر وهو أن القدرة على القيام بكافة تلك التغييرات واإلصدارات التجريبية داخل قسمنا 
دون تدخل فريق تقنية المعلومات، ستعمل على خفض التكاليف بشكل كبير من خالل عدم إشراك 

موارد بشرية أخرى غير ضرورية. ونحن ال نزال نعمل مًعا جنًبا إلى جنب مع زمالئنا في قسم تقنية 
المعلومات ولكن ليس على األشياء األولية بل على المشاكل المعقدة فحسب”. 

وأوضح أن واجهة الحل كانت من إحدى المعايير المهمة في تفضيل شركة جينيسيس عن 
منافسيها. 

“لم تنجح شركتا جينيسيس 
وناكستيراون بلجيكا في نشر الحل 

في غضون ستة أسابيع فحسب، 
ولكنهما أيًضا فاقتا توقعاتنا فيما 

يتعلق بالدعم وااللتزام الذي 
أبدتاهما”. 

 جان سميتز
مدير رعاية العمالء
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“فريق رعاية العمالء الذين يستخدمون هذا النظام ليسوا متخصصين في تقنية المعلومات أو 
البرمجيات، فُهم موظفون مسؤولين عن إدارة القوى العاملة والدعم التشغيلي فيما يتعلق بإدارة 

عالقات العمالء وعمليات التوجيه. ولدينا خمسة أشخاص بإمكانهم إجراء التغييرات أو إضافة الرسائل 
وشخصين أو ثالثة بإمكانهم تعديل الخيارات. وبالنسبة لهم، فإن وجود واجهة عمالء سهلة 

ر عليهم عملهم بشكل كبير”.  االستخدام والفهم أمر ضروري إذ ييسِّ

سلوك المستخدمين 
وللتوصل إلى اإلعدادات المثلي في نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( التي تحقق أفضل النتائج 

بالنسبة لكل من العمالء وفريق خدمة العمالء، بدأت شركة bpost أيًضا في إجراء عدد من اختبارات 
نظام الرد الصوتي التفاعلي حيث يتم إرسال %50 من المتصلين عبر أحد نظم الرد الصوتي 

التفاعلي و%50 األخرى عبر نظام آخر. 
وهذا يسمح لفريق رعاية العمالء بتحديد السلوكيات المختلف ومعرفة رد فعل المتصلين إزاء خيارات 

القائمة المختلفة؛ أيَّ هل شهدت أحد إعدادات نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( تحويل مكالمات 
إلى أحد الوكالء بشكل أكثر أو أقل من إعداد آخر، على سبيل المثال، ولماذا؟ 

وقال دي غروف: “كنا نريد معرفة اإلعدادات األنسب في نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( وأيها األكثر 
توجيًها للعمالء.” “ومن ثمَّ قمنا بتعديل نظم الرد الصوتي التفاعلي )IVR( لمعرفة تأثير اإلعدادات 

المختلفة على سلوك العمالء ومعدل رضاهم. وأجرينا كذلك المئات من االستبيانات بشأن رضا 
العمالء للحصول على نتائج يومية. وقد مكننا هذا من معرفة تأثير التغييرات ونظم الرد الصوتي 

التفاعلي )IVR( األكثر فاعلية، وما هي المسارات التي اتبعها األشخاص وألٍي من المنتجات والخدمات، 
بما في ذلك الشكاوى. 

“نحن نقدم أيًضا لغات مختلفة، الفرنسية أو الهولندية أو األلمانية، وهي بالطبع اللغات القومية 
الثالث في بلجيكا إلى جانب اللغة اإلنجليزية. وقد اكتشفنا أنه في بعض الحاالت، يتفاعل العمالء 
 ،)IVR( الذين يتحدثون الهولندية والفرنسية بطريقة مختلفة في أحد نظم الرد الصوتي التفاعلي

 ،)IVR( لذلك قمنا بتعديله لتقديم خيارات اللغة في مراحل مختلفة من نظام الرد الصوتي التفاعلي
وقد أدى هذا إلى جعله أكثر كفاءة بالنسبة لهؤالء العمالء. 

“وبشكل عام، منحنا حل جينيسيس الكثير من اإلمكانات الجديدة التي يمكن من خاللها عمل 
وإجراء المزيد من أنشطة خدمة العمالء فيما يتعلق بنظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( وذلك 

بكفاءة أكبر. وقد أثبت هذا الحل أنه مكسب للجميع؛ للمؤسسة والفريق والعمالء على وجه 
الخصوص”.

يا  المزا
تمكين شركة bpost من االستجابة 	 

السريعة الحتياجات العمل المتغيرة. 
توجيه العمالء بشكل أكثر كفاءة عبر 	 

المكالمات الواردة إلى مركز التواصل 
عن طريق توجيهها بما يتناسب مع 

احتياجات العمالء الفردية.
التيسير على المستخدمين من 	 

الشركات إمكانية تطوير نظام الرد 
الصوتي التفاعلي )IVR( بأنفسهم 
دون تدخل قسم تقنية المعلومات 

والموارد األخرى. 
إتمام عملية التنفيذ في غضون ستة 	 

أسابيع.

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 
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