
GENESYS جامعة
دليل منهاج 2016



 مرحًبا بك  
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بتثبيته بكامل طاقته. قمت 
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خيارات توصيل مرنة
نرغب في التأكد من توصيل تدريبك بالطريقة األكثر مالءمة الحتياجات مؤسستك. وقد تم تلخيص خياراتنا لتوصيل التدريب المرن فيما يلي. فإذا كان لديك 

مزيد من االستفسارات حول أي أنواع التدريب يناسبك، أو إذا كنت ترغب في أن نصمم برنامًجا مخصًصا لشركتك، فُيرجى منك االتصال بنا.

التدريب بقيادة المعلم: تتوفر هذه الدورات التدريبية في كٍل من مراكزنا التدريبية الخمسة عشر الموزعة في أنحاء العالم، ويقودها معلمون متمرسون 
وخبراء. والفصول الدراسية مجهزة بأحدث محطات العمل التي تعمل ببرامج Genesys  للحصول على تجربة تدريبية تفاعلية وقائمة على الممارسة. 

الفصول الدراسية االفتراضية بقيادة المعلم: يتم توصيل نفس المحتوى الرائع عن طريق نفس المعلمين الخبراء بدون إضافة تكلفة السفر والوقت 
المنقضي خارج وقت العمل. فيمكنك عقد جلسة مخصصة لفرقك المتواجدة في أماكن بعيدة أو انضم أليٍ من دوراتنا التدريبية المعروضة للعامة. وتفاعل 

واطرح أسئلتك وناقش في الفصول الدراسية االفتراضية. 

الدراسة الذاتية عند الطلب: تتيح حزم الدراسة الذاتية الوصول إلى المختبرات االفتراضية، وأدلة التدريب، واألنشطة المنظمة، ووقت انفرادي مع 
المعلمين. وهي مثالية للطلبة الذين يحتاجون ألقصى حد من المرونة في بيئات تعلّمهم. ويمكن الوصول إلى هذه الحزم لمدة 21 يوًما بدايًة من اليوم الذي 

تختاره. 

في الموقع: التدريب المخصص في موقع العمل، هو الحل الفعال بالنسبة لتكلفته لتدريب المجموعات األكبر. فهو يقلل نفقات السفر للحد األدنى وكذلك 
الوقت المنقضي بعيًدا عن مقر العمل، كما أن المنهاج والمواد هي ذاتها الموجودة في دوراتنا التدريبية العامة. ويمكن توصيل جميع الدورات التدريبية من 

جامعة Genesys إلى موقع العمل.

حسب الطلب: بالنسبة لالحتياجات التدريبية الخارجة عن نطاق منهاجنا القياسي، فنحن نقدم خيارات تدريبية مخصصة حسب الطلب. وسنقيِّم احتياجاتك 
التدريبية ثم نضع منهاًجا مصمم خصيًصا لفريقك. ويمكن لحزمة منهاج تدريبي مخصص حسب الطلب أن تشتمل على عدة مستويات من المهارات، وأدوار 

.Genesys وظيفية، ومراحل في مشروع و/أو حلول

التعلم اإللكتروني: دورات التعلم اإللكتروني من جينيسيس عند الطلب، هي مواد للتعليم الذاتي صممت لتقدم قبل عملية النشر ووقت النشر وبعده 
وكتدريب مرجعي. ويمكن تشغيل الدورات التدريبية على متصفح اإلنترنت دون الحاجة إلى برامج خاصة.

G-SAT: توضع خطة التمكين المخصصة هذه وفًقا لمواصفاتك، وهي تهدف إلى تسريع االستفادة منها. اضمن تحقيق عائد أكبر على استثماراتك من 
خالل إدارة أصول العالمات التجارية المتغيرة، والتعلم اإللكتروني المخصص لك، والمحاكات التفاعلية من جامعة جينيسيس.

وبمنهاٍج مصمم ليناسب جميع مستويات المهارات وأنماط التعلّم، عليك االستفادة ألقصى حد من حلول Genesys الخاصة بك من خالل التدريب 
 Genesys االحترافي عالي الجودة والحصول على شهادة من جامعة

http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
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كيفية قراءة أسماء الدورات التدريبة ورموزها

الرمز نوع الدورة التدريبية 
مثالالمتلقون  الحرفي  

الموظفينFNDتأسيسية FWK8-FND = Framework 8 Foundationجميع 

الفنية الفنيونOPTالعمليات  WFM8-OPT = Configuring, Forecasting, and المشغلون 
Scheduling with Workforce Manager

-FRR85-ADM = Framework, Routing, and ReportاإلداريونADMاإلدارة
ing Administration

النظامDPLنشر الحلول SIP8-DPL = SIP 8 Deploymentمديرو/استشاريو 

النهائيونUSEالمستخدمون CCP8-USE = Configuring a Contact Center with المستخدمون 
+CC Pulse

 COMV8-DEV = Composer 8 for المطورونDEVالتطوير
Voice Applications

-GVT8-TS = Genesys Voice Platform Troubleمتخصصو الدعمTSحلول المشكالت
shooting Workshop

CORE8-PRE = Core 8 Application Pre-Sales استشاريو ما قبل البيعشراكة ما قبل البيع

يتم تعريف الدورات التدريبية من جامعة Genesys باسم للدورة التدريبية وكذلك برمٍز لها. وتساعدك هذه الرموز على تحديد اسم ونوع الدورة 
التدريبية )على سبيل المثال، دورة تدريبية تأسيسية في مقابل دورة تدريبية عن نشر الحلول( كما تشمل موضوع الدورة التدريبية وإصدارها 

ونوعها.

التعريفاتأدوار المستخدم                     

يخطط مديرو/استشاريو اإلدارة ويثبتوا ويهيئوا ويحافظوا على بيئة Genesys.مديرو/استشاريو اإلدارة
وغالًبا ما يشتملوا على ما يلي:

فنيين استشاريين   •
مدمجي النظام  •

خبراء الدعم الفني  •

ينشئ المطورون التطبيقات )تطبيقات التوجيه أو الخدمة الذاتية(، ويطوروا تقارير حسب الطلب، ويجروا اختبارات على المطورون 
بيئة Genesys. وغالًبا ما يشتملوا على ما يلي:

تطبيقات مصممي   •
تطبيقات مبرمجي   •

مديري قواعد البيانات  •

يتناول خبراء الدعم حل مشكالت منصة إدارة تفاعل العميل وتهيئتها وتخصيصها حسب الطلب.خبراء الدعم

 استشاريو شراكة 
ما قبل البيع

يؤدي استشاريو ما قبل البيع دوًرا فنًيا في عملية البيع، بما في ذلك التخطيط وتحديد نطاق بيئة Genesys. وغالًبا ما 
يشتملوا على ما يلي:

البيع مهندسي   •
مهندسي الحلول  •

مخططي الحلول    •

النهائيون  يقوم المستخدمون النهائيون بمهام متعددة داخل الواجهة. وغالًبا ما يشتملوا على ما يلي:المستخدمون 
مشغلين فنيين يديرون ويحافظون على تطبيق Genesys، ويضيفون الممثلين ويديرون مجموعات في )مدير أو إداري   •

التهيئة(
المشرفين/المديرين المسئولين عن العمليات اليومية لمركز االتصال  •

الممثلين الذين يتلقون ويديرون التفاعالت )المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد اإللكرتوني، والمحادثات وما إلى ذلك(  •
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الشهادات التقنية من جينيسيس
يؤدي الحصول على الشهادة المهنية أو شهادة ما قبل البيع إلى رفع جودة األداء، والمصداقية المعترف بها، وزيادة نجاح العمالء. وتكون الشهادة بمثابة دليل 

على أعلى مستويات االلتزام في مجال الممارسة ذات الصلة، كما أنها تزيد من فرص التقدم الوظيفي.

المتاحة مستويات الشهادات والشهادات 
شهادة جينيسيس المعتمدة للمبتدئين

للمبتدئين )GCA(، الخيار األمثل للمتخصصين المستجدين في تقنية منصة جينيسيس األساسية. وكمشرفين وإداريين  تعد شهادة جينيسيس المعتمدة 
ومستشارين مبتدئين، سيتم إعدادك جيًدا من خالل شركة جينيسيس للقيام بوظائف نموذجية مبتكرة، كما ستساعدك شهادة جينيسيس المعتمدة للمبتدئين على 

تلبية متطلبات برنامج شركاء جينيسيس.

للمبتدئين: المتاحة  الشهادات 

 •Business Edition Associate Consultant (GCA8-BEP)

 • Cloud Premier Associate Consultant (GCA-CLP)

شهادة جينيسيس المعتمدة للمحترفين

تعد شهادة جينيسيس المعتمدة للمحترفين )GCP(، الخيار األمثل للمتخصصين التقنين الذين لديهم بعض الخبرة والمعرفة بإطار عمل شركة جينيسيس. ومن 
القيام بالوظائف النموذجية المبتكرة، وتنفيذ عمليات جينيسيس والمحافظة عليها واستكشاف المشكالت وحلها، كما تلبي شهادات  خالل تلك الشهادات، يمكنهم 

برنامج شركاء جينيسيس.  للمحترفين متطلبات  المعتمدة  جينيسيس 

هناك ثالثة أدوار معتمدة تندرج تحت مستوى شهادة جينيسيس المعتمدة للمحترفين:

المستشار المحترف المعتمد من جينيسيس

سيستفيد المستشارون، ومسؤولو النظام، والمتعاقدون من الباطن المعتمدون الذين يساعدون عمالء وشركاء جينيسيس في تخطيط وتثبيت وضبط وصيانة 
أنظمتهم، من تلك الشهادات:

للمستشارين: المتاحة  الشهادات 

 •Inbound Voice 8 Consultant (GCP8-CIV)

 • Outbound Voice 8 Consultant (GCP8-COV)

 •Voice Platform 8.5 Consultant (GCP8-CVP)

 •Genesys Info Mart 8 Consultant (GCP8-CGIM)

 •Workforce Management 8.5 Consultant (GCP8-WFM)

 •SIP Server 8 Consultant (GCP8-SIP)

 •iWD 8 Solution Consultant (GCP8-IWD)

 •eServices 8 Consultant (GCP8-ESV)

 •Advisors 8 Solution Consultant (GCP8-ADV)

 •Business Edition Premise 8 Consultant (GCP8-BEP)
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الشهادات التقنية من جينيسيس
المتطور المحترف المعتمد من جينيسيس

سيتم اعتماد المتخصصين في دمج األنظمة والمتخصصين في االتصاالت الهاتفية وكذلك موظفي وشركاء جينيسيس، من أجل تطوير تطبيقات مثل حزمة 
.Composer تطوير برامج المنصة وتوجيه االستراتيجيات مثل

للمطورين: المتاحة  الشهادات 

 • Inbound Voice 8 Developer (GCD8-DIV)

 • Platform SDK8 Developer (GCD8-SDK)

 •Composer using Voice Applications 8 Developer (GCD8-DCV)

 •Composer Routing 8 Developer (GCD8-DCR)

الدعم المهني المعتمدة من جينيسيس 

يمكن للمستشارين ومسؤولي النظام والمتعاقدين من الباطن المعتمدين الذين يساعدون عمالء وشركاء جينيسيس في استكشاف مشكالت ضبط منصة 
جينيسيس إلدارة تفاعالت العمالء، االستفادة من هذه الشهادة: 

 •CIM8 Troubleshooting for Support (GCS8-CIM)

برنامج جينيسيس المعتمد لعملية ما قبل البيع

يتيح برنامج جينيسيس المعتمد لعملية ما قبل البيع، التدريب المصمم خصيًصا لشركائنا، وهو يقدم معلومات شاملة تتصل بحلول جينيسيس الخاصة 
بأنشطة ما قبل البيع:

المتاحة: الشهادات 

 •CORE8 Pre-sales (GCPS8-CORE)

 •IP 8 Pre-sales (GCPS8-IP)

 •WFO 8 Pre-sales (GCPS8-WFO)

 •IWD 8 Pre-sales (GCPS8-IWD)
سيتم إطالق اختبارات إضافية جديدة ومحدثة طوال عام 2016. يرجى التواصل مع المكتب اإلقليمي لجامعة جينيسيس الخاص بك لالستفسار عن المعلومات 

الخاصة باالختبار والتدريب فيما يخص شهادات جينيسيس.

http://www.genesys.com/services/genesys-university
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
منصة Genesys األساسية

FRAMEWORK 8 FOUNDATION (FWK8-FND)
تعّرف دورة Framework 8 Foundation  الطالب على البنية الفنية Genesys Framework 8.1. ويرى الطالب عروًضا توضيحية ويتناقشون 

حول دور Framework  في منصة إدارة تفاعل العمالء Customer Interaction Management (CIM) وفي سياق CTI. كما تتضمن هذه الدورة 
التدريبية المواضيع التالية: منصة إدارة تفاعل العمالء CIM، وطبقة التهيئة، وطبقة تفاعل المستخدم، وطبقة اإلدارة، وطبقة الوسائط، وأهداف مركز االتصال 

.Genesys نقطة البدء ألغلب الدورات التدريبية األخرى في منهاج جامعة Framework 8 Foundation وتدفقات التفاعل. وتعد الدورة التدريبية

المهارات/المعرفة:المتطلبات
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

معرفة بأساسيات مفاهيم االتصاالت الهاتفية  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يوم واحد
6 ساعات 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.  

 الشهادات 
ذات الصلة

هذه الدورة التدريبية هي نقطة البدء المثالية لمجموعة الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك لما يلي:
Genesys Certified Consultant—Inbound Voice 8 )GCP8-CIV(  •

Genesys Certified Consultant—Outbound Voice 8 )GCP8-COV(  •
Genesys Certified Consultant—Voice Platform 8 )GCP8-GVP(  •

Genesys Certified Consultant—Info Mart 8 )GCP8-CGIM(  •
Genesys Certified Consultant—Workforce Management 8 )GCP8-WFM(  •

Genesys Certified Consultant—SIP Server 8 )GCP8-SIP(  •
Genesys Certified Consultant—eServices 8 )GCP8-ESV(  •

Genesys Certified Consultant—Intelligent Workload Distribution 8 )GCP8-IWD(  •
Genesys Certified Consultant—Advisors 8 Solution )GCP8-ADV(  •

Genesys Certified Consultant—Business Edition Premise )GCP8-BEP(  •
Genesys Certified Support—CIM 8 Troubleshooting )GCS8-CCTS(  •

Genesys Certified Developer—Inbound Voice )GCD8-DIV(  •
Genesys Certified Developer—Platform SDK 8 )GCD8-SDK(  •

Genesys Certified Developer—Composer Using Voice Applications 8 )GCD8-DCV(  •
Genesys Certified Developer—Composer 8 Routing )GCD8-DCR(  •

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة حول هذه الشهادات، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
FRAMEWORK 8 DEPLOYMENT (FWK8-DPL)

 Genesys على المفاهيم والمهارات الضرورية لتخطيط وتثبيت وتهيئة وحل مشكالت Framework 8 Deployment تركز الدورة التدريبية
Framework 8.1 بنجاح. فالطالب يؤدون األنشطة بأنفسهم لتثبيت مكونات إطار العمل وتهيئتها. وتغطي هذه الدورة التدريبية نشر طبقات إطار العمل 

وكذلك نشر التسجيل والتراخيص وحل المشكالت وتقديم اإلطار لإلتاحة العالية وتهيئة شروط التنبيه وردود فعله.

الدورات التدريبية:المتطلبات
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •

المهارات/المعرفة:
خبرة في تثبيت أو دمج نظام على مستوى مشروع كامل  •

اإللمام بنظام إدارة قواعد البيانات على مستوى مشروع كامل  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

4 أيام
5 أيام، باإلضافة إلى 5 أيام من الدراسة الذاتية 

الشهادات ذات الصلة.  

 الشهادات 
ذات الصلة

تتبع هذه الدورة التدريبية دورة Framework Foundation التدريبية كجزٍء من التدريب الموصى به لإلعداد أليٍ 
من اختبارات الشهادات التالية:

Genesys Certified Consultant—Inbound Voice 8 )GCP8-CIV(  •
Genesys Certified Consultant—Outbound Voice 8 )GCP8-COV(  •

Genesys Certified Consultant—Voice Platform 8 )GCP8-GVP(  •
Genesys Certified Consultant—Info Mart 8 )GCP8-CGIM(  •

Genesys Certified Consultant—Workforce Management 8 )GCP8-WFM(  •
Genesys Certified Consultant—SIP Server 8 )GCP8-SIP(  •
Genesys Certified Consultant—eServices 8 )GCP8-ESV(  •

Genesys Certified Consultant—Intelligent Workload Distribution 8 )GCP8-IWD(  •
Genesys Certified Consultant—Advisors 8 Solution )GCP8-ADV(  •

Genesys Certified Consultant—Business Edition Premise )GCP8-BEP(  •
Genesys Certified Support—CIM8 Troubleshooting )GCS8-CCTS(  •

Genesys Certified Developer—Platform SDK 8 )GCD8-SDK(  •
Genesys Certified Developer—Composer Using Voice Applications 8 )GCD8-DCV(  •

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة حول هذه الشهادات، تفضل بزيارة

FRAMEWORK, ROUTING, AND REPORTING 8.5 FOUNDATION (FRR85-FND)
تعّرف الدورة التدريبية Genesys Framework, Routing, and Reporting Foundation الطالب على المفاهيم والمكونات الرئيسية ألساس 

.Genesys تطبيق
وسيتم تعريف الطالب بواجهات المستخدم الخاصة بـ Genesys مثل Genesys Administrator و Genesys Administrator Extension و 

.Genesys وتعد هذه الدورة التدريبية نقطة البدء للدورات التدريبية األخرى في منهاج جامعة +CC Pulse و Workspace Desktop Edition

المهارات/المعرفة:المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

معرفة بأساسيات مفاهيم االتصاالت الهاتفية  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

 الشهادات 
ذات الصلة

 Genesys قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة
اإلقليمي.

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university


10

مواصفات ملخص الدورة التدريبية
FRAMEWORK, ROUTING, AND REPORTING 8.5 OPERATIONS (FRR85-OPT)

تعطي الدورة التدريبية Genesys Framework, Routing, and Reporting Operations من Genesys الطالب مقدمًة عن البنية الفنية وعن 
مكونات Genesys Framework، و Genesys Routing و Genesys Solution Reporting وسيتعّرف الطالب على المزيد حول المهارات 
المطلوبة لدعم التشغيل اليومي لتطبيقات Genesys الخاصة بهم مثل وضع القواعد/ األذزنات، ورسائل السجالت، وتحميل تطبيقات التوجيه وأكثر من ذلك.

الدورات التدريبية::المتطلبات
Framework, Routing, and Reporting 8.5 Foundation (FRR85-FND)  •

المهارات/المعرفة:
خبرة في تثبيت أو دمج نظام على مستوى مشروع كامل  •

اإللمام بنظام إدارة قواعد البيانات على مستوى مشروع كامل  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

3 أيام
18 ساعة

 الشهادات 
ذات الصلة

 Genesys قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة
اإلقليمي. 

FRAMEWORK, ROUTING, AND REPORTING 8.5 ADMINISTRATION (FRR85-ADM)

ُتكسب الدورة التدريبية Genesys Framework, Routing, and Reporting Administration  من Genesys الطالب المفاهيم والمهارات 
المطلوبة لتهيئة Genesys Framework، و Genesys Routingو Genesys Solution Reportingوتثبيتها ودعمها واختبارها وحل مشكالتها 

بنجاح. كما يتعرف الطالب على أهداف التطبيق، وخياراته ونماذجه ومدى توفر خدمة الدعم، وأكثر من ذلك.

الدورات التدريبية:المتطلبات
Framework, Routing, and Reporting 8.5 Foundation (FRR85-FND)  •

المهارات/المعرفة:
خبرة في تثبيت أو دمج نظام على مستوى مشروع كامل  •

اإللمام بنظام إدارة قواعد البيانات على مستوى مشروع كامل  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

5 أيام
5 أيام، باإلضافة إلى 5 أيام من الدراسة الذاتية

 الشهادات 
ذات الصلة

 Genesys قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة
اإلقليمي.

http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
إدارة Genesys للتفاعل مع العمالء ومكالماتهم الواردة

CUSTOMER INTERACTION MANAGEMENT PLATFORM WORKSHOP (CIM8-TS)
ُتدّرس Customer Interaction Management (CIM) Platform 8 Troubleshooting Workshop  أساليًبا للحفاظ على كٍل من 

T-Server و Stat Server و Universal Routing Server و Orchestration Server وحل مشكالتهم—وكذلك جميع المكونات الرئيسية في 
Genesys CIM. كما يحلل الطالب سجالت التطبيق ويكملوا بأنفسهم تدريبات على حل المشكالت.

الدورات التدريبية:المتطلبات
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •
Framework 8 Deployment (FWK81-DPL)  •

Genesys Routing and Solution Deployment (GRR81-DPL)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

4 أيام
24 ساعة

 الشهادات 
ذات الصلة

 Genesys هذه الدورة التدريبية هي ضمن مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية
.Certified Support—CIM8 Troubleshooting )GCS8-CCTS(
.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

CUSTOMER INTERACTION MANAGEMENT PLATFORM TROUBLESHOOTING (CIM8-OPT)
ُتكِسب الدورة التدريبية Customer Interaction Management (CIM) Platform 8 Troubleshooting الطالب المهارات المطلوبة لضمان 

التشغيل اليومي الصحيح للمنصة بعد نشرها بنجاح.
كما تغطي هذه الدورة التدريبية كالً من واجهات Genesys Administrator، وGenesys Composer وInteraction Routing Designer و

.+CC Pulseو CC Analyzer بما في ذلك Genesys Solution Reportingو Interaction Workspace
ويتم تقديم أمثلة واقعية للطالب، ودراسات حالة وأنشطة يؤدونها بأنفسهم ليتعلموا المفاهيم بأسلوٍب هادف.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

معرفة بأساسيات مفاهيم االتصاالت الهاتفية  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

برجاء االتصال بمكتب GU المحلي الخاص بك.

برجاء االتصال بمكتب GU المحلي الخاص بك.
يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

GENESYS ROUTING AND SOLUTION REPORTING 8 DEPLOYMENT (GRR81-DPL)
توفر الدورة التدريبية Routing and Solution Reporting 8.1 Deployment من Genesys للطالب المهارات الالزمة لتثبيت مكونات 

Genesys Routing and Solution Reporting 8 وتهيئتها. وباستخدام مختبرات للممارسة الفعلية، وجلسات تدريبية، وعروض توضيحية يتعّرف 
الطالب على Genesys Routing and Solution Reporting من منظور مدير النظام. وتغطي هذه الدورة التدريبية بنية وتدفق تفاعل مكونات 

 ،Orchestration Serverو ،Universal Routing Server بما في ذلك( Universal Routing وتثبيت وتهيئة مكونات ،Genesys Routing
 Genesys وتوفير تطبيق للتوجيه للتحقق من صحة النشر، وإتاحة خدمة ،)Interaction Routing Designerو Composerو Stat Serverو

.(CC Analyzerو +CC Pulse بما في ذلك( Solution Reporting وموازنة الحمل وتثبيت وتهيئة Routing Solution

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •
Framework 8 Deployment (FWK81-DPL)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

5 أيام
30 ساعة

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

 الشهادات 
ذات الصلة

Genesys Certified Consul-  هذه الدورة التدريبية هي ضمن مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة
Genesys Certified Support—CIM8 Trouble- وللدورة التدريبية tant— Inbound Voice 8 )GCP8-CIV)

shooting (GCS8-CCTS)
.GU Certification  لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
USING WORKSPACE DESKTOP EDITION 8.5 (WDE85-USE-ELIB)

Using Workspace Desktop Edition 8.5 هي عبارة عن سلسلة من وحدات التعلّم اإللكتروني المصممة لتدريب الطالب على كيفية استخدام 
Workspace Desktop Edition إلدارة تجربة خدمة العمالء لجميع أنواع التفاعل.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

والتحليالت التقارير 
 USING CC PULSE+ AND GENESYS ADMINISTRATOR FOR REAL-TIME REPORTING 

(CCP8-USE)
تعّرف الدورة التدريبية Using CC Pulse+ and Genesys Administrator for Real-Time Reporting الطالب على األدوات المطلوبة 
لتهيئة عمليات مركز االتصال وتعديلها ومراقبتها. وسيقوم الطالب بممارسة األنشطة بأنفسهم باستخدام Administrator و CC Pulse+من خالل أمثلة 
وسيناريوهات واقعية. وتشتمل الموضوعات على إنشاء معلومات ممثل وتعديلها في Administrator، والتنقل في CC Pulse+ واستخدامه وتخصيص 

إحصائيات CC Pulse حسب الطلب.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

PULSE 8 ELIBRARY (PLS814-ELIB)
Pulse eLibrary هو )بناًء على اإلصدار 8.14( مجموعة من حلقات التعلّم اإللكتروني التي ُتمّد الطالب بمقدمة عن تقارير Pulse. وباستخدام الشروحات 

والعروض التوضيحية والمحاكاة باستخدام الكمبيوتر يتعلّم الطالب المهارات الجوهرية في Pulse. وتغطي هذه الدورة التدريبية استخدام Pulse لعرض 
اإلحصائيات ونشر Pulse ومكونات الدعم.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Genesys Administrator Extensionاإللمام بـ  •

اإللمام بـStat Server لوضع النماذج  •

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

USING ADVISORS SUITE 8 (ADV81-USE)
 Advisorsالطالب بمنظور من ناحية عمليات األعمال لسيناريوهات الوظائف واستخدام الحاالت لـ Using Advisors Suite 8.1 ُتمّد الدورة التدريبية

.Suite 8.1
وسيتعّرف الطالب على Advisors Suite من خالل محاضرات وعروض توضيحية )بناًء على توفر الخادم في أماكن التدريس(. وتشتمل هذه الدورة 

التدريبية على نظرة عامة على مستخدم األعمال؛ والتنّقل األساسي والمتقدم في واجهة مستخدم Advisor Suite؛ وسيناريوهات االستخدام عالي المستوى؛ 
 Frontline Agent Frontline Agent Advisorو Frontline Advisorو ،Workforce Advisorو ،Contact Center Advisor واستخدام

وإدارة التنبيهات واستخدام أداة What If؛ ومراقبة األداء؛ وإدارة الموارد والتخطيط النشط واألداء السائد.

ال شيءالمتطلبات 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية  Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Advisors 8 Solution )GCP8-ADV(

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
USING GENESYS INTERACTIVE INSIGHTS 8 (GII81-USE)

ُتعّرف الدورة التدريبية Using Genesys Interactive Insights 8.1 الطالب على وظائف Interactive Insights 8.1 من منظور مستخدم 
 Interactive األعمال النهائي. ويتعلّم الطالب من خالل التدريب على الكمبيوتر، بما في ذلك العروض التوضيحية وممارسة األنشطة بأنفسهم باستخدام
 BusinessObjects Enterprise XIوتشتمل هذه الدورة التدريبية على المواضيع التالية: إدارة األداء واالستخبارات التجارية، و .Insights 8.1

3.1، وBusinessObjects Enterprise Java InfoView، وأبعاد النقاش وإجراءاته وتراتبيته ومقاييس مركز االتصال وتقاريره. وتغطي هذه الدورة 
التدريبية أيًضا تقاريرGenesys Interactive Insights 8.1   غير العادية، وتحرير التقارير، وبنيتها ووظائفها.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
معرفة المفاهيم األساسية في االتصاالت الهاتفية والتقارير والتحليالت  •

Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

GENESYS INTERACTIVE INSIGHTS 8 FOR REPORT DEVELOPERS (GII81-DEV)
تقدم الدورة التدريبية Genesys Interactive Insights 8.1 Report Development نظرة متعمقة على العمل مع التقارير غير العادية وإعداد 

 .BusinessObjects Enterprise XIواستعراضها على منصة العروض التقديمية Genesys Info Mart التقارير حسب الطلب ببيانات ُمخّزنة في
وسيراجع الطالب المخطط النجمي لـ Info Mart  ويستعرضون Interactive Insights Universe واستفسارات SQL كجزء من فهم العالقة بين بنية 

.Reporting and Analytics Aggregation وتدفق بياناته وكذلك جداول Info Mart البيانات الُمجّمعة وبين تصميم التقرير. وسيستعرض الطالب بنية
ر التقارير الذي يحتاج لتطوير مهارات إعداد التقارير وبعض  كما سيتناقشون في جداول األبعاد والمقاييس والتجميع. وترّكز هذه الدورة التدريبية على ُمطوِّ

 .BusinessObjects Enterpriseالمهام اإلدارية األساسية الخاصة بـ

الدورة التدريبية:المتطلبات 
Using Interactive Insights 8 (GII81-USE)  •

Inbound Voice Routing 8 Foundation (INBV8-FND)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

GENESYS INFO MART 8 REPORT DEVELOPMENT (INF81-DEV)
ُتمّد الدورة التدريبية Genesys Info Mart 8.1 Report Development الطالب بنظرة متعمقة على كيفية إعداد تقارير مخصصة حسب الطلب 

من البيانات الُمخّزنة في Genesys Info Mart. وسيحلل الطالب المخطط النجمي لـ Info Mart وينشئون عروض واستفسارات SQL كجزء من 
استكشاف بنية البيانات وتصميم التقرير. وتغطي هذه الدورة التدريبية، جداول البنية والمخطط النجمي والحقائق واألبعاد، واإلجراءات األساسية لمركز االتصال، 

وإجراءات الممثل، وبيانات المستخدم والمقاييس المتقدمة والبيانات الُمجّمعة وتحليالت المكالمات الهاتفية.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
معرفة أساسية بـGenesys خاصة بالتوجيه وبمنصة Genesys Voice Platform وبالخدمات اإللكترونية   •

eServices
فهم كيفية استخدام SQL لكتابة االستفسارات الالزمة للتقارير  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
GENESYS INFO MART 8 DEPLOYMENT (INF81-DPL)

تغطي الدورة التدريبية Genesys Info Mart 8 Report Deployment الغرض من كٍل من Genesys Interaction Concentrator  و 
Genesys Info Mart وبنيتهما ونماذج نشرهما وتهيئتهما وتدفق البيانات فيهما واستخدامهما األساسي. ويتم تدعيم الدروس بتمرينات للتحقق من مدى التعلّم 

وبعروض توضيحية من المعلّم وبتمرينات ممارسة فعلية في المختبر.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •
Framework 8 Deployment (FWK81-DPL)  •

Inbound Voice Routing and Reporting (GRR81-DPL)  •

3 أيامبقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل

-Geneالشهادات ذات الصلة  هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية  
.sys Certified Consultant—Info Mart 8 )GCP8-CGIM(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

SDK تطوير التطبيق: 
GENESYS SDK 8 WORKSHOP FOR DEVELOPERS (SDK8-DEV)

 Platform and هي مقدمة للقدرات الرئيسية في Platform and Interaction SDK 8.1 Workshop for Developers ورشة العمل
Interaction SDKs والتي تمثل جزًءا من Genesys Universal SDK. وسيتم توصيل ورشة العل عبر محاضرات وأنشطة ممارسة فعلية باستخدام 

أمثلة واقعية بحيث يتمكن الطالب من تعلّم أفضل الممارسات في استخدام Genesys SDKs. وستغطي ورشة العمل مكونات Universal SDK التالية:
 •Interaction SDK .NET Toolkit
 •Interaction SDK .NET Toolkit
 •Interaction SDK for Java
Interaction SDK for Services )بما في ذلك الممثل، والوسائط المفتوحة، واإلحصائيات، والتهيئة(• 
 •(Genesys SDKs ألجل Genesys Services يوفر دمج( Genesys Integration Server
 •(Open Mediaو ،Configurationو ،Statisticsو ،Platform SDK (Voice
Genesys Application Blocks )رمز جاهز لإلنتاج(• 

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •
Framework 8 Deployment (FWK81-DPL)  •

المهارات/المعرفة:
Genesys معرفة أساسية بتوجيه وإعداد تقارير  •

XPathو XML اإللمام بكٍل من  •
HTTP اإللمام بنموذج خادم العميل  •

مهارات تطوير كالً من Java أو .NET )ُمفضل(  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

5 أيام
30 ساعة

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية  Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Developer—Platform SDK 8 )GCD8-SDK(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة
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 مواصفات ملخص الدورة التدريبية
Composerو IRD :تطوير التطبيق

COMPOSER 8 VOICE APPLICATIONS (COMV8-DEV)
تركز تطبيقات Genesys Composer Voice Applications على تطوير كالً من تطبيقّي VoiceXML وCCXML واختبارهما ونشرهما باستخدام 

Composer. وتتضمن الممارسة الفعلية تصميم وتطوير التطبيقات باستخدام Composer، واختبار وتصحيح أخطاء التطبيقات، وتكامل قاعدة البيانات، 
 Genesys Voice واستخدام وتطوير تدفقات المكالمات الفرعية، وإعداد واستخدام متغيرات الجلسة، وكتابة واستخدام القواعد النحوية ودمج تطبيق

 Composer تم إنشاؤها باستخدام VoiceXML وينقضي معظم وقت الفصل الدراسي في تطوير تطبيقات .Genesys Framework في Platform
واختبارها أيًضا.

ملحوظة: تستخدم هذه الدورة التدريبية Composer لتطوير تطبيقات VoiceXML وهي ليست دورة تدريبية حول برمجة VoiceXML األصلية وال تغطي 
تطوير استراتيجيات التوجيه.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Genesys Voice Platform 8.x Foundation (GVP8.x-FND)  •

4 أيامبقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Developer—Composer for Voice Applications 8 )GCD8-DCV(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

COMPOSER 8 ROUTING APPLICATIONS (COMR81-DEV)
تركز الدورة التدريبية Composer 8 Routing Applications على المهارات الضرورية لتطوير تطبيقات التوجيه لتفاعالت المكالمات الواردة.

.Composer وباستخدام سيناريوهات من األعمال وأنشطة ممارسة فعلية، سيصمم الطالب وينشئوا ويختبروا تطبيقات توجيه باستخدام
 Orchestration لتطوير تطبيقات توجيه الصوت في المكالمات الواردة الستخدامها مع Genesys Composer ملحوظة: تستخدم هذه الدورة التدريبية

.Genesys Voice Platform األصلية وال تغطي تطوير تطبيقات ECMA أو SCXML وهي ليست دورة تدريبية عن برمجة .Server

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •

5 أيامبقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Developer—Composer Routing 8 )GCD8-DCR(
 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
 BUILDING BASIC ROUTING STRATEGIES USING INTERACTION ROUTING DESIGNER 

 (IRD81-DEV-1)
ُتعّرف الدورة التدريبية Building Basic Routing Strategies Using Interaction Routing Designer الطالب على المهارات الالزمة لكتابة 

االستراتيجيات التي توجه تفاعالت صوت المكالمات الواردة. وباستخدام سيناريوهات من األعمال وأنشطة ممارسة فعلية، سيتعلّم الطالب كيفية تصميم وإنشاء 
واختبار استراتيجيات التوجيه باستخدام Interaction Routing Designer (IRD) 8.1 وتغطي هذه الدورة التدريبية استراتيجيات البنية وتدفق المكالمات 
ومقدمة عن IRD ودورة تطوير االستراتيجية والحفاظ والنشر. وسينشئ الطالب ويختبروا ويحلوا مشكالت االستراتيجيات التي تدمج ساعات التشغيل وبيانات 
 IVR المكالمة وبيانات الممثل )البحث في قاعدة البيانات(، والتوجيه للعميل، والتوجيه لمحموعة ممثلين، والتوجيه الصفي، وبيانات التفاعل، ومتغيرات بيانات

واألنظمة الفرعية والصفوف االفتراضية والتوجيه األساسي القائم على المهارات وقواعد التوجيه والعالجات.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK81-FND)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

4 أيام
24 ساعة

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية الشهادات ذات الصلة
 Genesys Certified Developer—Inbound Voice 8 )GCD8-DIV( and Genesys Certified

.Consultant—eService 8 )GCP8-ESV(
 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

 BUILDING ADVANCED ROUTING STRATEGIES USING INTERACTION ROUTING
DESIGNER (IRD81-DEV-2)

في الدورة التدريبية Building Advanced Routing Strategies Using Interaction Routing Designer، سيستخدم الطالب أمثلة واقعية 
ودراسات حالة وأنشطة ممارسة فعلية ليتعلّموا ويطبقوا المفاهيم المتقدمة في تفاعالت توجيه صوت المكالمات الواردة. تغطي هذه الدورة التدريبية تحليل 

سجل Universal Routing Server وخيارات URS، والوصول إلى بيانات التهيئة واالستخدام المتقدم للوظائف واستخدام الواجهات وحدات الماكرو 
والواجهات الخارجية، واستخدام اإلحصائيات في التوجيه، ومواضيع الصف االفتراضي المتقدمة، وتوجيه الممثل المشترك بالنسبة لمستوى الخدمة، والتوجيه 

المتقدم القائم على المهارات وتوجيه مستوى الخدمة، والتوجيه حسب أولوية العمل واستخدام بيانات التوجيه إلعداد التقارير.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
 Building Basic Routing Strategies Using Interaction Routing Designer  • 

(IRD81-DEV-1)

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

5 أيام
30 ساعة

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Developer—Inbound Voice 8 )GCD8-DIV(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
Genesys SIP Server

GENESYS SIP SERVER 8 FOUNDATION (SIP81-FND)
تغطي الدورة التدريبية Genesys SIP Server 8.1 Foundation االتصاالت الهاتفية عبر IP، وSIP وGenesys SIP Server. ويتم تدعيم 
المحتوى بتمرينات للتحقق من مدى التعلّم وبعروض توضيحية من المعلّم وبتمرينات ممارسة فعلية في المختبر. وتعد هذه الدورة التدريبية نقطة البداية لكل 
.Genesys Voice Platform courses التدريبية األخرى كما يوصى بها ألي شخٍص مهتم بالدورات التدريبية Genesys SIP Server دورات

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK8-FND)  •

المهارات/المعرفة :
 SIPو IP الفهم األساسي لالتصاالت الهاتفية عبر  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يوم واحد
6 ساعات

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—SIP Server 8 )GCP8-SIP(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

GENESYS SIP SERVER 8 DEPLOYMENT (SIP81-DPL)
 Genesys Media Serverو Genesys SIP Server الغرض من كٍل من Genesys SIP Server Deployment تغطي الدورة التدريبية

وبنيتهما ونماذج نشرهما وتهيئتهما وتدفق البيانات فيهما واستخدامهما األساسي. ويتم تدعيم محتوى الدرس بتمرينات للتحقق من مدى التعلّم وبعروض توضيحية 
من المعلّم وبتمرينات ممارسة فعلية في المختبر.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Deployment (FWK8-DPL) باإلضافة إلحدى الدورات التالية:  •

Inbound Voice Routing and Solution 8 Reporting Deployment (IRR8-DPL) or  >
Building Basic Routing Strategies with IRD 8 (IRD8-DEV)  >

المهارات/المعرفة :
 Genesys SIP Server 8 Foundation (SIP81-FND) أو بمفاهيم SIPو VoIP اإللمام بمفاهيم  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
دراسة ذاتية وتحت الطلب

4 أيام
يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—SIP Server 8 )GCP8-SIP(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

GENESYS SIP SERVER 8 TROUBLESHOOTING WORKSHOP (SIP81-TS)
ُتعلّم الدورة التدريبية Genesys SIP Server 8.1 Troubleshooting Workshop أساليًبا للحفاظ على وحل مشكالت كالً من SIP Server، و

Media Server وResource Manager—كل المكونات الرئيسية في Genesys SIP Server. كما يستخدم الطالب األدوات واألدوات المساعدة 
 Mediaو SIP Server لتحليل سجالت التطبيق ويكملوا بأنفسهم تدريبات على حل المشكالت. كما تغطي الدورة التدريبية المحتوى الفني وتفاصيل كٍل من

Server ووظائف Resource Manager الضرورية للطالب ليفهموا كيفية عمل هذه المكونات بشكل طبيعي.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK8-FND)  •
Framework 8 Deployment (FWK8-DPL)  •

Inbound Voice Routing and Solution 8 Reporting Deployment (IRR8-DPL)  •
Genesys SIP Server 8 Deployment (SIP81-DPL)  •

Customer Interaction Management Platform 8 Troubleshooting Workshop  • 
 (CIM81-TS)

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يوم واحد
6 ساعات

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
Genesys إدارة القوى العاملة من

 CONFIGURING, FORECASTING, AND SCHEDULING WITH WORKFORCE MANAGER 8.5
(WFM850-OPT)

تركز الدورة التدريبية Configuring, Forecasting, and Scheduling with Workforce Manager 8.5 على المفاهيم والمهارات الالزمة 
الستخدام Genesys Workforce Manager (WFM( للتنبؤ بحجم العمل وبالقوة العاملة وتنظيم وقت الممثلين ومراقبة التزامهم بالتنبؤات والجداول 

الزمنية. وُيعتبر هذا الفصل الدراسي فصالً للممارسة العملية حيث يهيئ فيه الطالب مجموعة من أمثلة مراكز االتصال الكتساب المعرفة حول قدرات 
Workforce Manager. وتغطي الدورة التدريبية كذلك قواعد مركز االتصال، والتعاقدات وتعريف المناوبة والتنبؤ بااللتزام واألداء وتخطيطهما زمنًيا 

ومراقبتهما واستخدام واجهة الويب كمشرف أو كممثل.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

مفاهيم االتصاالت الهاتفية األساسية  •
خبرة في اإلشراف أو اإلدارة في مركز اتصال  •

5 أيامبقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Workforce Management 8 )GCP8-WFM(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

USING WORKFORCE MANAGER WEB FOR AGENTS 85 (WFM85-USE-AG)
 Genesys على المفاهيم والمهارات الالزمة الستخدام Using Workforce Manager Web for Supervisors تركز الدورة التدريبية

Workforce Manager Web for Supervisors لتعديل المخططات الزمنية للممثلين، وقبول أو رفض التغييرات في الجدول الزمني، ومراقبة أداء 
مركز االتصال وإعداد التقارير. 

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

USING WORKFORCE MANAGER WEB FOR SUPERVISORS 85 (WFM85-USE-SP)
الدورة التدريبية Using Workforce Manager Web for Agents هي دورة تدريبية إلكترونية قائمة على سرعة الطالب نفسه. وهي مصممة لتدريب 

.Genesys Workforce Manager ممثلي مركز االتصال على كيفية المزايا الخاصة بالممثل في

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
التفاعالت من جينيسيس تسجيل 

 GENESYS INTERACTION RECORDING USER INTERFACE (GIR85-USE)

 Genesys الطالب بمقدمة عن واجهة مستخدم Genesys Interaction Recording User Interface ُتمّد المكتبة اإللكترونية
.Interaction Recording SpeechMiner

.Media Player وعلى البحث في المكالمات وإدارة قوائم االتصال واستخدام SpeechMiner Explore ويمكن للطالب اختيار التعّرف على قائمة

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية، تحت الطلبالتوصيل

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
)Certified Consultant—Interaction Recording 8 )GCP8-GIR، وهي متاحة في نوفمبر 2015.

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

GENESYS INTERACTION RECORDING 8.5 FOUNDATION (GIR85-FND)
Genesys Inter- الطالب فهًما فنًيا ووظيفًيا عالي المستوى لـ Genesys Interaction Recording 8.5 Foundation  ُتكسب الدورة التدريبية
Genesys Inter- من خالل محاضرات وتدريبات ممارسة عملية. وتتضمن هذه الدورة التدريبية مقدمًة عن بنية action Recording Solutions

action Recording وكذلك عن المفاهيم المهمة والمصطلحات وعن وظائف Screen Recording. وتعد هذه الدورة التدريبية نقطة البدء للدورات 
.Genesys األخرى في منهاج جامعة Genesys Interaction Recording التدريبية

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK8-FND)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يوم واحد
6 ساعات

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
)Certified Consultant—Interaction Recording 8 )GCP8-GIR، وهي متاحة في نوفمبر 2015.

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

GENESYS INTERACTION RECORDING 8.5 DEPLOYMENT (GIR85-DPL)
تركز الدورة التدريبية Genesys Interaction Recording (GIR) 8.5 Deployment على المفاهيم والمهارات الالزمة لتثبيت وتهيئة وحل 

 Genesys Voiceالرئيسية، و GIR وتشتمل هذه الدورة على تثبيت وتهيئة مكونات .Genesys Interaction Recording  المشكالت األساسية في
Platform وSIP Server وWorkspace Desktop Edition وواجهة استخدام وإدارة GIR. وباستخدام سيناريوهات من العمل وأنشطة ممارسة 

.GIR عملية، سيتعلّم الطالب تعّقب تسجيالت المكالمات، والتدرب على تشغيل تسجيالت المكالمات، وفهم حل مشكالت

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Microsoft Windows معرفة عملية ببيئة  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

3 أيام
18 ساعة

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
)Certified Consultant—Interaction Recording 8 )GCP8-GIR، وهي متاحة في نوفمبر 2015.

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
اإللكترونية الخدمات 

eSERVICES 8 FOUNDATION (ESV81-FND)
 eServices 8.1 يتعلّم الطالب مجموعة المعارف والمهارات المشتركة المطلوب للدورة التدريبية ،eServices 8.1 Foundation في الدورة التدريبية

Development و/أو للدورة التدريبية eServices 8.1 Deployment. وتغطي هذه الدورة التدريبية بنية eServices ومفاهيمها الهامة ومصطلحاتها. 
ويتعلق محتوى الدورة التدريبية بكل قنوات eServices: البريد اإللكتروني والمحادثة ووسائل التواصل االجتماعي وإعادة االتصال عبر اإلنترنت والرسائل 

النصية القصيرة.

الدورات التدريبية الدورات التدريبية المطلوبة )إحدى الدورات التالية(:المتطلبات 
Inbound Voice Routing and Solution Reporting 8 Deployment (IRR8-DPL)  •

Routing and Reporting Installation and Configuration )RRI 7(  •
Building Basic Routing Strategies Using IRD 8 (IRD81-DEV)  •

المهارات/المعرفة :
Genesys Frameworkاإللمام بـ  •

 (ORS ولكن ليس منصة ،Universal Routing و IRD بما في ذلك واجهة( Inbound Voice فهم بنية  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—eServices 8 )GCP8-ESV(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

eSERVICES 8 DEPLOYMENT (ESV81-DPL)
 eServices سيشترك الطالب في أنشطة ممارسة عملية لتثبيت وتهيئة واختبار وحل مشكالت نشر ،eServices 8.1 Deployment في الدورة التدريبية
في بيئة نظام Windows. وسيستكشف الطالب المكونات األساسية المطلوبة في كل القنوات، وكذلك المكونات الخاصة بقنوات معينة وتهيئة البريد اإللكتروني 
والمحادثة ووسائل التوصال االجتماعي )فيسبوك وتويتر( والرسائل النصية القصيرة وإعادة االتصال عبر اإلنترنت. مع مالحظة أنه لن يتم استخدام جميع أنواع 

الوسائط لالختبار وحل المشكالت.

الدورات التدريبية المطلوبة:المتطلبات 
eServices 8 Foundations (ESV81-FND)، باإلضافة إلحدى الدورات التالية:  •

 >Inbound Voice Routing and Solution Reporting 8 Deployment (IRR81-DPL)
 >Routing and Reporting Installation and Configuration )RRI7(

المهارات/المعرفة :
فهم كيفية نشر Genesys Framework وخبرة في هذا المجال  •

فهم كيفية نشر Universal Routing Server and Interaction Routing Designer (IRD( وخبرة   •
Orchestration Platform في هذا المجال، وليس بالضرورة في

فهم الحل eServices وبنيته  •
IRD والسمات الموجودة داخل eServicesالقدرة على استخدام الوظائف المتعلقة بـ  •

القدرة على تحديد المكونات في عملية األعمال )IRD( وشرح هذه المكونات  •
القدرة على تشغيل عملية األعمال )IRD( لمعالجة التفاعالت  •

Genesys Resource Capacity Planning القدرة على وصف واستخدام  •
eServices القدرة على شرح نماذج تدفق التفاعل وبروتوكوالت  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

3 أيام
18 ساعة

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—eServices 8 )GCP8-ESV(

 .GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
eSERVICES 8 DEVELOPMENT (ESV81-DEV)

 Interaction Routing يتعّرف الطالب على المعرفة والمهارات المطلوبة الستخدام ،eServices 8.1 Development في الدورة التدريبية
Designer (IRD) لتصميم، وإنشاء واختبار عمليات واستراتيجيات األعمال لمعالجة تفاعالت البريد اإللكتروني والمحادثة والرسائل النصية القصيرة وإعادة 

االتصال عبر اإلنترنت.

الدورات التدريبية المطلوبة:المتطلبات 
eServices 8 Foundations (ESV8-FND)  •

Building Basic Routing Strategies 8 (IRD8-DEV-1)  •
المهارات/المعرفة :

Genesys Frameworkاإللمام بـ  •
(ORS ولكن ليس منصة ،Universal Routingو IRD بما في ذلك واجهة( Inbound Voice فهم بنية  •

فهم الحل eServices وبنيته  •
IRD والسمات الموجودة داخل eServicesالقدرة على استخدام الوظائف المتعلقة بـ  •

القدرة على تحديد المكونات في عملية األعمال )IRD( وشرح هذه المكونات  •
القدرة على تشغيل عملية األعمال )IRD( لمعالجة التفاعالت  •

Genesys Resource Capacity Planning القدرة على وصف واستخدام  •
eServices القدرة على شرح نماذج تدفق التفاعل وبروتوكوالت  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

3 أيام
18 ساعة

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

COMPOSER 8 ROUTING APPLICATIONS FOR eSERVICES (COMM81-DEV)
توفر الدورة التدريبية Composer 8.1 Routing Applications for eServices المعرفة والمهارات المطلوبة الستخدام Composer لتصميمم 

وإنشاء واختبار عمليات وتدفقات التفاعل للتعامل مع التفاعالت من مختلف أنواع الوسائط غير الصوتية مثل البيرد اإللكتروني أو المحادثة.

الدورات التدريبية المطلوبة:المتطلبات 
eServices 8 Foundations (ESV8-FND)  •

Composer 8 Routing Applications (COMR81-DEV)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

3 أيام
18 ساعة

إدارة سير عمل المشروع 
INTELLIGENT WORKLOAD DISTRIBUTION 8.1 USAGE (IWD81-USE)

 iWD يتعلّم الطالب المهارات الالزمة للقيام بمهام العمل داخل ،In intelligent Workload Distribution (iWD) 8.1 Usage في الدورة التدريبية
Manager، مع التركيز على مراقبة Global Task List )غير متوفر لإلصدار 8.5).

.Rules Authoring Tool 8.1 Usage ملحوظة: ُتعتبر هذه الدورة التدريبية وحدة إضافية للدورة التدريبية

الدورات التدريبية المطلوبة:المتطلبات 
Rules Authoring Tool 8.1 Usage  •

المهارات/المعرفة :
Genesys Administratorاإللمام بـ  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

نصف يوم
3 ساعات

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
INTELLIGENT WORKLOAD DISTRIBUTION 8.5 DEPLOYMENT (IWD85-DPL)

في الدورة التدريبية intelligent Workload Distribution (iWD) 8.5 Deployment، يشارك الطالب في أنشطة ممارسة عملية يقومون أثناءها 
.Genesys Rules System وتشمل هذه الدورة التدريبية تثبيت .Genesys iWD بتثبيت وتهيئة واختبار

الدورات التدريبية المطلوبة )إحدى الدورات التالية(:المتطلبات 
Genesys Routing and Reporting Deployment (GRR8x-DPL)  •

Genesys Framework, Routing, and Reporting Administration (FRR85-ADM)  •
المهارات/المعرفة :

IRDو Genesys Framework اإللمام بكٍل من  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

5 أيام
30 ساعة

قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة Genesys الشهادات ذات الصلة
اإلقليمي. 

Genesys مدير المحادثة من
GENESYS RULES SYSTEM 8.5 DEPLOYMENT (GRS85-DPL)

ُتشرك الدورة التدريبية Genesys Rules System 8.5 Deployment الطالب في أنشطة ممارسة عملية يقومون أثناءها بتثبيت وتهيئة واختبار 
وحل مشكالت نشر Genesys Rules System في بيئة نظام Windows. وسيستكشف الطالب نماذج القواعد في Eclipse وسيضعون قواعد جديدة 

باستخدام أداة Rules Authoring Tool واختبار هذه القواعد.
.Drools Rules Language ملحوظة: ال ُتعلّم هذه الدورة التدريبية بناء الجملة األصلي في

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework Deployment (FWK8x-DPL)  أو Administration (FRR85-ADM)، باإلضافة إلى   •

إحدى الدورات التدريبية التالية:
 >Routing and Solution Reporting Deployment (IRR8-DPL or GRR81-DPL)
 >Composer Voice (COMV8x-DEV)
 >Composer Route (COMR8x-DEV)
 >Genesys Framework, Routing, and Reporting Administration (FRR85-ADM)

المهارات/المعرفة :
 Genesys Administratorاإللمام بـ  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

4 أيام
12 ساعات 

GENESYS AUTHORING TOOLS 8.1 USAGE (GRS81-USE)
 ،Rules Authoring Tool المهارات الضرورية للقيام بمهام العمل في أداة Genesys Rules Authoring Tool 8.1 Usage توفر الدورة التدريبية

مع التأكيد على كتابة قواعد العمل بناًء على النماذج الموجودة.

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
 Genesys Administratorاإللمام بـ  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يوم واحد
6 ساعات 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university


23

مواصفات ملخص الدورة التدريبية
GENESYS CONTEXT SERVICES 8 TECHNICAL OPERATIONS (CSRV81-OPT)

 Genesys Context المهارات الالزمة لتهيئة واختبار Genesys Context Services 8.1 Technical Operations تقدم الدورة التدريبية
Services. وسيتعلم الطالب باستخدام مختبرات ممارسة عملية عن كيفية تنشيط سمات Context Services وأي أنواع البيانات يمكن تخزينه في قاعدة 

بيانات Universal Contact Server. وسيرسل الطالب طلبات HTTP إلى RESTful API ويستكشفون عملية إنشاء جهات اتصال وخدمات وحاالت 
ومهام جديدة. مع العمل بأن Context Services هي مجموعة من القدرات اإلضافية التي توفرها Universal Contact Server وهي جزء من الحل 

Conversation Manager 8.1 )غير متوفر لإلصدار 8.5).

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Deployment (FWK8-DPL)  •

Genesys Routing and Solution Reporting 8.1 Deployment (GRR81-DPL)  •
Inbound Voice Routing and Solution Reporting 8 Deployment (IRR8-DPL)  •

Inbound Voice Routing 8 Application Development using Composer (COMR8-  •
DEV)

Composer 8 for Voice Applications (COMV8-DEV)  •
المهارات/المعرفة :

 Genesys Administratorاإللمام بـ  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية، تحت الطلب

يوم واحد
6 ساعات 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

Genesys المكالمات الصادرة للعمالء من
OUTBOUND CONTACT 8 FOUNDATION (OCC81-FND)

.Outbound Contact الطالب فهًما فنًيا ووظيفًيا عالي المستوى لـ Outbound Contact 8.1 Foundation ُتكسب الدورة التدريبية
 Genesys Outbound ويتعلّم الطالب من خالل المحاضرات وتدريبات الممارسة العملية والعروض التوضيحية. وتغطي هذه الدورة التدريبية بنية

Contact Solution ومبادئ حملة المكالمات الصادرة )بما في ذلك كيفية توفير الحمالت ومراقبتها باستخدام Genesys Administrator(، واختبار 
اعتبارات نشر كالً من Proactive Contact وOutbound Contact. وُتعد الدورة التدريبية Outbound 8 Contact Foundation نقطة البدء 

.Genesys التدريبية في منهاج جامعة  Outbound Contact Solution 8 لجميع دورات

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Foundation (FWK8-FND)  •

المهارات/المعرفة :
Genesys Frameworkاإللمام بـ  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يوم واحد
6 ساعات

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Outbound Voice 8 )GCP8-COV(

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
OPERATING OUTBOUND CONTACT 8 (OCC81-USE)

ُتعّرف الدورة التدريبية Operating Outbound Contact 8.1 الطالب على أدوات Genesys Outbound Contact Solution الالزمة إلنشاء 
وتشغيل ومراقبة Outbound Campaigns في مركز االتصال. وباستخدام أمثلة وسيناريوهات واقعية، سيتعلّم الطالب إدارة الحمالت وقوائم االتصال في 

Genesys Administrator. وسيقوم الطالب بتهيئة أهداف حملة المكالمات الصادرة، ويديروا قوائم االتصال )بما في ذلك قوائم عدم االتصال( ويديروا 
الحمالت ويراقبوا نتائج الحمالت.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Outbound Contact Foundation (OCC81-FND)  •

المهارات/المعرفة :
Genesys Outbound Contactو Genesys Framework اإللمام بكٍل من  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Outbound Voice 8 )GCP8-COV(

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

OUTBOUND CONTACT 8 DEPLOYMENT (OCC81-DPL)
تركز الدورة التدريبية Outbound Contact 8.1 Deployment على المفاهيم والمهارات الالزمة لتثبيت وتهيئة وحل المشكالت األساسية في الحل 

 Outbound وباستخدام مختبرات الممارسة العملية والعروض التوضيحية، سيتعلّم الطالب كيفية تثبيت وتهيئة .Genesys Outbound Contact
Contact Server، وتعّقب تفاعالت المكالمات الصادرة، واكتشاف تقدم المكالمة، وكالً من Outbound و Genesys Media Serverوالعالجات 

المتقدمة وحل المشكالت األساسي.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Framework 8 Deployment (FWK8-DPL)  •

Operating Outbound Contact 8 (OCC8-USE)  •
المهارات/المعرفة :

Genesys Outbound Contactو Genesys Framework اإللمام بكٍل من  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

دراسة ذاتية وتحت الطلب

يومان
12 ساعة 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Outbound Voice 8 )GCP8-COV(

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
الذاتية الخدمة 

GENESYS VOICE PLATFORM 8.5 FOUNDATION (GVP85-FND)
 Genesys الطالب فهًما فنًيا ووظيفًيا عالي المستوى لبنية Genesys Voice Platform (GVP) 8.5 Foundation ُتكسب الدورة التدريبية

 SIP ومواصفاتها الوظيفية، وتكاملها مع GVP وبنيتها، ومكونات GVP في إصداره رقم 8.5. وتتضمن هذه الدورة نظرة عامة على Voice Platform
Server ومكونات Genesys األخرى. وتعد هذه الدورة التدريبية نقطة البدء للدورات التدريبية Genesys Voice Platform 8 األخرى في منهاج 

.Genesys جامعة

المهارات/المعرفة :المتطلبات 
Genesys Frameworkاإللمام بـ  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يوم واحد
6 ساعات

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Voice Platform 8 )GCP8-GVP(

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

GENESYS VOICE PLATFORM 8.5 DEPLOYMENT (GVP85-DPL)
 Genesys Voice للطالب المهارات الالزمة لتخطيط وتثبيت وتهيئة Genesys Voice Platform 8.5 Deployment توفر الدورة التدريبية

Platform (GVP( بإصداره 8.5.
 Genesys بكٍل من GVP وكيفية دمج GVP وباستخدام مختبرات ممارسة عملية والعروض التوضيحية، سيتعلّم الطالب تثبيت وتهيئة مكونات

Framework وSIP Server والتوجيه.
وتغطي هذه الدورة التدريبية خطة النشر، وأفضل ممارسات التثبيت ونظرة عامة على البرامج الخارجية المدعومة، وتثبيت وتهيئة مكونات GVP، ونظرة 

عامة على وظائف CTI، والتسجيل األساسي وحل المشكالت األساسية.
.8.5.x بإصدار 8.1.7 أو بإصدار GVPملحوظة: يوصى بأخذ هذه الدورة التدريبية للعمالء المستخدمين لـ

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Genesys Voice Platform 8.5 Foundation (GVP8 Delivery 5-FND)  •

Framework 8 Deployment (FWK8-DPL)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

3 أيام
18 ساعة

هذه الدورة التدريبية هي واحدة من مجموعة من الدورات التدريبية الموصى بها إلعدادك للدورة التدريبية Genesys الشهادات ذات الصلة
.Certified Consultant—Voice Platform 8 )GCP8-GVP(

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

GVP 8 TROUBLESHOOTING WORKSHOP (GVP8-TS)
 Genesys على المفاهيم والمهارات الالزمة لحل مشكالت Genesys Voice Platform Troubleshooting Workshop تركز الدورة التدريبية
Voice Platform (GVP) في إصداره 8.1. كما سيحللل الطالب سجالت GVP ويحلوا مشكالت GVP الشائعة، ويتعلّموا كيفية حل مشكالت تسجيل 

المكالمات من جهة خارجية، ويتعّرفوا على تحليل وتراتبية تقدم المكالمة، ونشر GVP للمستأجرين المتعددين وللمواقع المتعددة. كما يوصى بشدة بوجود الخبرة 
العملية بمكونات خادم GVP، مثل Resource Manager وReporting Server وMedia Control Platform في بيئة إنتاجية، وذلك لالستفادة 

القصوى من ورشة العمل هذه. 

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Genesys Voice Platform 8 Foundation (GVP8-FND)  •
Genesys Voice Platform 8 Deployment (GVP8-DPL)  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

3 أيام
18 ساعة

http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية

اإلصدار الخاص باألعمال
BUSINESS EDITION PREMISE ROUTING USAGE ELIBRARY (BEP81-USE)

تلقي الدورة التدريبية Business Edition Premise Routing Usage نظرة عامة على Business Edition Premise وعلى توجيهها غير 
العادي. ومن خالل محتوى الدرس، وتمرينات التحقق من مدى التعلّم، واألنشطة، سيتعلّم الطالب كيفية إنشاء وتحديث الموارد الصوتية ومجموعات المعلمات 

.Business Edition Premise المحددة لتوجيه

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

BUSINESS EDITION PREMISE 8 DEPLOYMENT ELIBRARY (BEP81-DPL)
 .Business Edition Premise معلومات عن كيفية تثبيت وتهيئة Business Edition Premise Deployment 8.1 توفر المكتبة اإللكترونية
وتلقي المكتبة اإللكترونية نظرة عامة على Business Edition Premise وتعلّم الطالب عن النشر، وتهيئة مركز االتصال، وتخطيط التوجيه باستخدام 

معلمات األعمال، ومجموعات المعلمات وتوجيهها، وإعداد التقارير وبيانات Business Edition Premise المرفقة. 

يختلف الجدول الزمني حسب الحاجة.دراسة ذاتية وتحت الطلبالتوصيل

هذه الدورة التدريبية من المتطلبات األولية للدورة التدريبية Genesys Certified Associate—Business الشهادات ذات الصلة
.Edition Premise 8 (GCA8-BEP)

.GU Certification لمعرفة معلومات مفصلة عن هذه الشهادة، تفضل بزيارة

USING GENESYS CLOUD (CLD85-USE-CE)
الدورة التدريبية Using Genesys Cloud هي دورة بقيادة المعلم مصممة لتدريب الطالب على كيفية استعمال وإدارة Genesys Cloud. وهذه الدورة 

.Enterprise Edition Cloudو Business Edition Cloud التدريبية لعمالء كٍل من

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يومان
12 ساعة 

تواصل Genesys الفاعل
GENESYS PROACTIVE ENGAGEMENT 8 FOUNDATION (GPE81-FND)

 Genesys Proactive المعرفة التي يحتاجها مستخدمو الحل Genesys Proactive Engagement 8.1 Foundation تقدم الدورة التدريبية
Engagement. ويتعلم من خاللها الطالب بنية Genesys Proactive Engagement ومكوناته وتدفقه ومفاهيمه األساسية.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Genesys Framework 8.x Foundation  •

المهارات/المعرفة:
Genesys Rules System )ُمفضل(  •

Genesys eServices )ُمفضل(  •
Genesys Orchestration Platform )ُمفضل(  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يوم واحد
6 ساعات

قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة Genesys الشهادات ذات الصلة
اإلقليمي. 

http://www.genesys.com/services/genesys-university/certification
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
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مواصفات ملخص الدورة التدريبية
GENESYS PROACTIVE ENGAGEMENT 8 DEPLOYMENT (GPE81-DPL)

 Genesys المهارات التي يحتاجها المستخدمون الفنيون للحل Genesys Proactive Engagement 8.1 Deployment تقدم الدورة التدريبية
Proactive Engagement. وسيقوم الطالب بنشر وتهيئة المكونات، وتطوير تطبيق Proactive Engagement، واختبار تثبيته.

الدورات التدريبية:المتطلبات 
Genesys Proactive Engagement 8 Foundation  •

Genesys eServices 8 Deployment  •
Genesys Rules System 8 Deployment )ُمفضل(  •

Context Services 8 Technical Operations )ُمفضل(  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يومان
12 ساعة 

قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة Genesys الشهادات ذات الصلة
اإلقليمي. 

مشاركة Genesys عبر المحمول
GENESYS MOBILE ENGAGEMENT (GMS85-ADM)

ُتعّرف الدورة التدريبية Genesys Mobile Engagement Administration 8.5 الطالب على Genesys Mobile Engagement وميفية 
.Genesys Mobile Engagement التي ُتعّد جزًءا من ،Genesys Callback نشره وتهيئته. كما تتضمن هذه الدورة التدريبية

الدورات التدريبية:المتطلبات
Framework Deployment  •

Routing and Reporting Deployment  •
eServices Deployment  •

SIP Deployment  •
المهارات/المعرفة:

Framework خبرة في تثبيت  •
Orchestration Platform خبرة في تثبيت  •

eServices chat خبرة في تثبيت  •
SIP Server خبرة في تثبيت  •

Media Server خبرة في تثبيت  •
Resource Manager خبرة في تثبيت  •

بقيادة المعلم، وفصل دراسيالتوصيل
بقيادة المعلم، وفصل دراسي افتراضي

يومان
12 ساعة 

قد تكون الشهادات الخاصة بهذا اإلصدار متوفرة في عام 2016. فيرجى التأكد من ممثل تدريب جامعة Genesys الشهادات ذات الصلة
اإلقليمي. 

http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
http://www.genesys.com/services/genesys-university
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GENESYS جهات اتصال جامعة
نرغب في تكبير استثمارك في Genesys إلى حده األقصى. وسواًء كنت ترغب في المزيد من المعلومات أو النصح عن نوع التدريب المناسب لك—أو 

إذا كنت تبحث عن فصٍل دراسي عام أو عن جلسة في موقٍع ما—فإن مصممينا وخبراءنا التعليميين المخصصين موجودون دائًما لمساعدتك.

الشمالية   أمريكا 
 هاتف: 2300 466 650 1+ 
 فاكس: 1161 466 650 1+ 

Training.NorthAmerica@genesys.com البريد اإللكتروني: 

الالتينية  أمريكا 
 هاتف: 2580 319 305 1+ 

Training.LatAm@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 أوروبا، والشرق األوسط وأفريقيا 
 فرنسا

 هاتف:  60 17 10 41 1)0( 33+
 فاكس: 74 49 45 46 1)0( 33+

Training.France@genesyslab.com البريد اإللكتروني: 

 ألمانيا / النمسا / سويسرا 
 هاتف: 178 259 451 89)0( 49+ أو 176

 فاكس: 70 259 451 89)0( 49+
 Training.Germany@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 إيطاليا 
 هاتف: 94751782 02 39+ 

Training.Italy@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 البرتغال / أسبانيا 
 هاتف: 1101760 14 33+ 

 فاكس: 0879 732 91 34+ 
Training.Spain@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 هولندا 
 هاتف: 7226 625 35 31+ 

Training.NE@genesys.com البريد اإللكتروني: 

المتحدة   المملكة 
 هاتف: 058 457 1276)0( 44+ 
 فاكس: 001 457 1276)0( 44+ 

Training.UK@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 آسيا المحيط الهادئ 
 أستراليا / نيوزيلندا 

 هاتف: 8517 9463 2 61+ 
 فاكس: 3751 9954 2 61+ 

Training.APAC@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 الصين وتايوان 
 هاتف: 4238 5920 10 86+ 
 فاكس: 4222 5920 10 86+ 

Training.China@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 الهند 
 هاتف: 9810220542 91+ 

 فاكس: 8800 402 124 91+ 
Training.India@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 إندونيسيا، وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايالند وفييتنام 
 هاتف: 8055 6361 3 81+ 
 فاكس: 0013 6479 3 81+ 

Training.ASEAN@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 اليابان 
 هاتف: 8055 6361 3 81+ 
 فاكس: 0013 6479 3 81+ 

Training.Japan@genesys.com البريد اإللكتروني: 

 Genesys شهادة 
 Genesys شهادة 

GU_certification@genesys.com البريد اإللكتروني: 

mailto:Training.NorthAmerica%40genesys.com?subject=
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تمّكن شركة جینیسیس، منصة تجارب العمالء األولى في العالم، الشركات من بناء تجارب عمالء متعددة القنوات ورحالت وعالقات استثنائیة مع العمالء. وعلى مدى أكثر من 25 عاًما، وضعنا العمیل في بؤرة اھتمامنا في كافة األعمال، ویزید 
إیماننا بأن میزة إشراك العمالء الرائعة تجلب معھا نتائج عمل رائعة. وقد منح ما یزید عن 4,700 عمیل في 120 دولة ثقتھم لشركة جینیسیس، لتنظیم أكثر من 24 ملیار من التفاُعالت في السحابة اإللكترونیة ومباني المؤسسة سنوًیا عبر مراكز 

رة  التواصل. لمزید من المعلومات، تفضلوا بزیا

Genesys وشعار Genesys هما عالمتان تجاريتان مسجلتان باسم Genesys. وأي أسماء أو شعارات لشركات أخرى قد تكون عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة باسم حامليهما صاحبي الشأن.
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