النجاح عرب قنوات التواصل مع العمالء
إستعالم | ثقة | رضاء

خدمات مركز االتصال

االستفادة من
التكنولوجيا ،والتغلب
على نقص املوارد
وتغطية احتياجات البنية
التحتية املتقلبة.

اإلمتيـــــــاز
دعم تكنولوجيا املعلومات
إىل الدرجة التي ُتمكنك
من الثقة
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تطوير عملية احملافظة
على العمالء واحلفاظ
عليهم

تعزيز التفاعل مع العمالء
عرب القنوات املتعددة
التواصل مع العمالء من خالل ٩
لغات عرب الهاتف والربيد اإللكرتوين
والدردشة على شبكة اإلنرتنت
والرسائل النصية القصرية
والوسائط االجتماعية ونظام
االستجابة الصوتية التفاعلية
الذكية ،وروبوتات الدردشة
التفاعلية ،واستخدام الفاكس.

حتقيق أقصى قدر من رضا
العمالء واالحتفاظ بهم مع
أفضل مستويات اخلدمة داخل
البلد.

اإلرتقاء بخدمة العمالء عند
بدء التواصل مع العميل.
تتيح حلول وخدمات مركز االتصال من
معلوماتية للشركات الصغرية واملتوسطة
والكبرية إضافة قيمة حقيقية إىل جميع نقاط
االتصال مع العمالء لتحقيق أقصى قدر من
التفاعل واحلصول على أفضل نتائج األعمال

منذ عام  ،2008قدمت شركة معلوماتية
خدمات الرقمنة جملموعة كبرية من
اجلهات احلكومية واملؤسسات التجارية
يف جميع أنحاء قطر.
يستفيد عمالءنا من عالقتنا الوثيقة مع
أبرز مزودي تكنولوجيا املعلومات العاملية
ومزودي اخلدمات باإلضافة إىل سمعتنا
الطيبة يف تنفيذ املشاريع لنكون معًا
شركاء يف النجاح.
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االستفادة من البنية
األساسية الداخلية
أو اخلارجية

تعزيز العمليات
االستفادة من أحدث
التقنيات وأكفئ موظفي
اخلدمة للتفوق على
مقاييس األداء احلرجة.

استخدم خربات معلوماتية للتشاور،
والتخطيط ،والتنفيذ ،واحملافظة
على مركز االتصال الداخلي اخلاص
بك او ميكنك اختيار استخدام
البنية األساسية اخلارجية اخلاصة
ملعلوماتية على أساس منوذج
يعتمد على التكلفة لكل مورد،
والبحث ،وتسريع العمليات وصنع
القرار.

اإلصغاء ،اإلدارة واملتابعة ،وأخذ قرارات حسب طلبات وأفكار العمالء القيمة.
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رحلة التفاعل مع العميل

استفد

3

من اإلتصال بعميلك،
وقم بتعزيز وعي السوق
لشركتك باإلضافة إىل التعريف
باخلدمات وتطوير املبيعات
واحملافظةعلى العمالء
تشمل خدمة مركز االتصال اخلاص من معلوماتية
تفاعالت العمالء اخلاصة ،عرب كل قناة ويف كل
مرحلة من مراحل تفاعل العميل .ميكنك تخصيص
اخلدمات لتلبية احتياجاتك وميزانيتك وكن على ثقة
أن نشاطك التجاري مدعم بفريق من احملرتفني
داخل الدولة يف دعم خدمة العمالء والتي ُيمكن
اإلعتماد عليها لتمثيل أعمالك.

 0تنفيذ الطلب.
 0زيادة البيع والبيع املتبادل.
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اخلربة

 0التعامل مع االستفسارات.
 0حل املشكالت.
 0إنشاء التقارير.

 0دعم املبيعات.
 0مكتب املساعدة /االستفسار.
 0التسويق عرب الهاتف.

 5االحتفاظ
 0جتميع املعلومات
 0إدارة برامج الوالء.
 0جتديد والء العميل واإلقناع.

الوعي

 0تقسيم السوق.
 0التسويق عرب الهاتف.
 0خلق فرص لألعمال.

 اسرتاتيجية مركز اإلتصال. االستشارات التكنولوجية. إدارة املشروع.4
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التقييم

االستشارة

خدمات مركز االتصال

القرار

وسائل التواصل اإلجتماعي
 إدارة احملتوى. إدارة املنظمة. اإلشراف على البوابة. -اإلعالن.

www.malomatia.com

اإلحصاءات

 إحصاءات تفاعالت العمالء. التقييم. التحليل القياسي ( املرجعية).5

يتطلب عاملنا
املرتابط

تأمني خدمة
العمالء عرب كل
القنوات

التفاعل مع العمالء ضمن
فرتة زمنيةحمددة.

زيادة التفاعل
مع العمالء

زيادة البصرية
واملساءلة
واخلصوصية
واالمتثال

يتوقع العمالء أن يكونوا قادرين على التفاعل
احلثيث مع األعمال يف الوقت الذي يرغبون
به ،ومن اجلهاز الذي يختارونه.
من خالل خدمات مركز األعمال من معلوماتية ،ميكنك
املشاركة ،وإرضاء العمالء ،واحملافظة عليهم من أجل
احلصول على فوائد لألعمال طويلة األمد من خالل تزويد
العمالء واملوظفني بإمكانية الوصول إىل أدوات وتطبيقات
ورؤى أفضل يف أي وقت ويف أي مكان.

إدارة العمليات
املثبتة لالستجابة
يف الوقت املناسب
الستفسارات
العمالء

احلصول على
ردود العمالء
بشكل مباشر.
خفض
املعامالت
املربكة
زيادة قيمة
اخلدمة
املقدمة
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إطار عمل خلدمات
ال مثيل لها من مركز
اإلتصال.

خدمات القيمة املضافة
توفر خدمات القيمة املضافة االستشارات والتوجيه والفرص لالستفادة من البيانات الهائلة بشكل فعال.
متاما خلدمات العمالء أو حل خمصص يلبي أهداف ومتطلبات
العمل مع فريقنا على صياغة نهج متكامل
ً
العمل احلالية.

سواء كنت ترغب يف احلصول على خدمة مستقلة أو حل متكامل خمصص ،فإننا منكن
شركتك من االلتزام بالتحقيق التام إلرضاء العمالء.
 0خدمات مركز األعمال
 0البنية األساسية
 0التدريب والتطوير
 0زيادة عدد املوظفني
 0تأجري مقعد يف مركز اإلتصال
 0دراسة استكشافية ملدى القدرة على التعامل مع العمالء

اخلدمات الواردة

تنفيذ وتصميم مركز االتصال.
نشر البنية األساسية.

االتصال.
ملركز
أعداد
الموظفي
املهارات األساسية..ن

تشغيل البنية األساسية وإيجارها.

التواصل اللفظي.

مكتب تقدمي
اخلدمات يف مركز

املبيعات عرب الهادف.
التسويق عرب الهاتف.

حلول االستعالمات.

املبيعات الواردة.

حتديثات احلالة.

خطوط الطوارئ.

التسويق املباشر.

التحقق من البيانات.

الدراسات االستقصائية.

تقدمي التحية للعمالء وتوافر
االستجابة الصوتية السريعة.

توريد املوارد
البشرية

اجلدولة /تعيني املواعيد.

إدارة احلمالت الرتويجية.

ممثلو مركز اإلتصال.

احلجوزات.

خلق فرص لألعمال.

استكشاف األخطاء والعمل
على إصالحها.

معلومات الفواتري.

برامج الوالء.

مكتب املساعدة الداخلي
للمؤسسة

املمثلون املباشرون
وجها لوجه.
ً
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القيادة.

إعادة هيكلة العمليات وتقييمها.

االستفسارات العامة.

الدراسة السوقية.

معرفة الثقافة.

توريد املوارد البشرية.

دعم العمالء.

التجديدات وطلب االشرتاك.

التدريب والتطوير
املهارات الشخصية.

املنتج.

مركز اإلتصال عرب الفيديو.
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البنية األساسية

خدمات مركز األعمال
اخلدمات الصادرة

|

إيجار مقعد يف
مركز اإلتصال
		

عمليات املكتب
اخللفي

األجهزة.

إدارة قاعدة البيانات.

الربجميات.

احلصول على البيانات
تأكيد البيانات.
العمليات التشغيلية
احملددة مثل املطالبات
واملستحقات.

الدعم اثناء فرتة الضمان وما
بعدها

www.malomatia.com
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تقدمي

 8طرق للتواصل

 0الهاتف.
 0الربيد اإللكرتوين.
 0الدردشة عرب الشبكة اإللكرتونية.
 0الرسائل القصرية.
 0التواصل اإلجتماعي.
 0خدمات اإلستجابة الصوتية السريعة.
 0روبوتات الدردشة التفاعلية.
 0الفاكس.

أفضل مستويات اخلدمة يف الدولة.
نحن نلتزم باملعايري الوطنية والدولية لصالح خدمات
مركز اإلتصال.
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20

متوسط سرعة
الرد على
املكاملات

متوسط وقت
املكاملة

متوسط وقت
االنتظار

30
ثانية
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 0اللغة العربية.
 0اللغة االجنليزية.
 0اللغة الفرنسية.
 0اللغة الهندية.
 0لغة املاالياالمية.
 0اللغة اإلسبانية.
 0اللغة التاغالوغية.
 0اللغة الرتكية.
 0اللغة األوردية.
 0لغة اإلشارة.

%80

دقائق

ثانية

استخدام  10لغات

معدل
الرد على
املكاملات
معدل التخلي
وعدم القدرة على
حل املشكلة

حل املشكلة من
املكاملة األوىل

%80

%٥
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شراكة
وثقة يف األعمال

نوفـــر جمموعة متكاملـــة
من اخلدمات
اخلدمات احلكومية
خدمات الرعاية الصحية
خدمات النقل

نسعى جاهدين لتحقيق رضاء العمالء
التام وحتقيق ذلك من خالل طرق تواصلنا
ومعرفتنا الدقيقة وإهتمامنا بالتفاصيل.
تكفل معلوماتية حتقيق أعلى درجة الرضاء
للعمالء من خالل خدمات مركز األتصال
واإلبقاء الدائم على ااألولوية للمستخدم
التجاري واملستخدم النهائي.

قدرات السوق احمللية القوية
عن طريق خربة يف العمل مع جمموعة
متنوعة من الوكاالت واملؤسسات احلكومية

االمتثال لتقدمي اخلدمات
نحن نلتزم مبعايري االتصال بالعمالء احملليني
والدوليني لضمان أعلى مستويات االمتثال.

عمليات التوظيف النشطة

اخلدمات اجلمركية

نتبع عمليات التدقيق والتحقق وإنشاء القوائم
القصرية بشكل صارم .ميتلك طاقم العمل لدينا
املهارات والسمات املناسبة للرتكيز مع العمالء

خدمات التطبيقات

لضمان تقدمي التواصل املهني بشكل دائم.

التميز يف اجلودة
نحن نقدم حلو ًال مثبتة مع عمليات مراقبة اجلودة
الفعالة التي تلبي بشكل ثابت مؤشرات األداء
الرئيسية .مراكز اإلتصال التابعة ملعلوماتية داخل
الدولة وخارجها تقوم بخدمات عدد غري متناهي
من اخلدمات املطلوبة من قبل العمالء.

اخلربة الشاملة لتقدمي اخلدمات
تقدمي طيف شامل من اخلدمات بدءًا من وضع
اخلطط إىل التنفيذ مما يجعل معلوماتية شريك
حقيقي للنجاح.
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اخلدمات املدارة
خدمات التدريب اإللكرتوين
خدمات التقارير الذكية والتحليالت والتكنولوجيا
الرقمنة وإدارة امللفات االلكرتونية
اخلدمات األمنية
خدمات مركز اإلتصال
www.malomatia.com
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للتواصل معنا
العنوان
الطابق رقم  ،16برج املدينة (برج فندق مريوت
ماركيز ) ،شارع عمرو اخملتار ،اخلليج الغربي،
الدوحة ،قطر ،ص.ب24069 :
هاتف
+974 4499 2888
فاكس
+974 4499 2855
بريد إلكرتوين
contactus@malomatia.com
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www.malomatia.com
Managed Services
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