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منصة تجارب عمالء واحدة متكاملة وقابلة للتوسع بشكل كبير

تنظيم وتحليل عمليات إشراك العمالء

 جهاز سطح مكتب متعدد القنوات قابل للتوسع مع جدول 
زمني لرحالت العمالء

 تجارب االتصاالت االستباقية الواردة والصادرة متعددة القنوات 
وفًقا للتفضيالت الشخصية

م “مباشر-إلى-أفضل-الوكالء” توجيه شامل ومنظَّ

اإلدارة المتكاملة للقوى العاملة متعددة القنوات

رؤية شاملة، وتحكم تشغيلي، وقوى عاملة افتراضية

قدرات تصميم وتنظيم ومراقبة رحالت ودورة حياة العمالء

إدارة مستويات خدمة القنوات في وقت حقيقي

اإلدارة والمراقبة االستباقية للموقع اإللكتروني

 

قدرة غير مدعومة 

قدرة محدودة 

قدرة متاحة ولكنها غير متكاملة

قدرة متاحة من خالل طرف خارجي

قدرة متكاملة ومتعدد القنوات

اكتسب مزايا مركز إشراك العمالء متعدد القنوات
خدمة حلول مركز إشراك العمالء متعدد القنوات من جينيسيس هي حل واحد يدعم تجارب العمالء متعددة القنوات عبر جميع رحالت عمالئك. ومن خالل 

دة شاملة بواسطة منصة واحدة متكاملة، يمكنك تصميم رحالت العمالء وجعلها قابلة للتنفيذ ومراقبة نجاحها. وتمنحك حلول مركز إشراك العمالء  رؤية موحَّ
متعدد القنوات من جينيسيس، تحكًما تشغيلًيا شاماًل ومتسًقا لزيادة قوتك العاملة على مدار اليوم وتخفيض التكاليف التشغيلية. ويمكنك أيًضا إدارة أعباء العمل 

بكفاءة، وتمكين وكالئك، واكتساب رؤى قّيمة تساعدك في تحقيق أهداف شركتك — بما في ذلك االستحواذ على عمالء جدد ومبيعات المنتجات ودعم العمالء. 
ل إلى النهج متعدد القنوات باستخدام حلول مركز إشراك العمالء متعدد القنوات من جينيسيس، فأنت بذلك تكتسب مزايا فورية مثل زيادة والء العمالء  وبالتحوُّ

وزيادة العائد ونتائج أفضل لألعمال، وفي الوقت ذاته، تمهيد الطريق الستمرار النجاح. 

مفتاح الرموز

لمزيد من المعلومات حول حلول مراكز اإلشراك متعدد القنوات، يرجى زيارة genesys.com/go-omnichannel أو 
 االطالع على الكتاب اإللكتروني بعنوان “دليل مدير مركز التواصل لخدمة العمالء متعددة القنوات”  

.)The Contact Center Manager’s Survival Guide to Omnichannel Customer Service eBook(
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نبذة عن شركة جينيسيس
تمكن شركة جينيسيس، التي أنشأت أول منصة تجارب عمالء في العالم، المؤسسات من بناء عالقات استثنائية مع العمالء من خالل تجارب متعددة القنوات وفًقا لتفضيالت الشخصية 

عبر جميع الرحالت في دورة حياة العمالء. وعلى مدار أكثر من 25 عاًما، وضعنا العميل في بؤرة اهتمامنا في كافة أعمالنا، واليوم يزيد إيماننا بأن تجارب العمالء الرائعة تجلب معها 
م شركة جينيسيس من خالل أكثر من 4,700 عميل في 120 دولة، أكثر من 24 مليار من التفاعالت في السحابة اإللكترونية ومبنى المؤسسة سنوًيا. لمزيد من  نتائج عمل رائعة. وتنظِّ

.www.genesys.com/ar المعلومات، يرجى زيارة 
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قد تكون جميع أسماء الشركة األخرى والشعارات عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركاتها. 

 ما هي حلول مراكز إشراك العمالء متعددة 
القنوات المناسبة لك؟ 

المصدر: تقييم جينيسيس لقدرات البائعين متعددة القنوات.

البائعين مقارنة 

http://genesys.com/go-omnichannel
http://www.genesys.com/about-genesys/resources/the-contact-center-managers-survival-guide-to-omnichannel-customer-service?cid=701U0000001A3xh
http://www.genesys.com/ar
http://www.genesys.com/ar

