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الشات بوت في األعمال

“شـــات  كلمـــة  مؤخـــرًا  مســـامعنا  علـــى  تكـــررت 
بـــوت”، فمـــاذا تعنـــي؟ وماهـــو الشـــات بـــوت؟ 
ومـــا هـــي اســـتخداماته.. وكيـــف يســـاهم فـــي 
تحقيـــق الكفـــاءة للجهـــات التـــي توظفـــة لتحقيـــق 

اهدافهـــا..

ســـنتعرف معـــًا فـــي هـــذه النشـــرة علـــى معلومـــات 
وتفاصيـــل اكثـــر عـــن هـــذا العالـــم.. وماهـــي عالقـــة 
الــــ “ شـــات بـــوت” بالـــذكاء اإلصطناعـــي، وماهـــو 
هـــذا  فـــي  دوره  وماهـــو  اإلصطناعـــي  الـــذكاء 
النظـــام وكيـــف يمكـــن لذلـــك ان يخدمنـــا فـــي 

خدمـــة العمـــالء وانجـــاز وتلقـــي المعامـــالت.
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في البداية، لنتعرف معًا على نشأة كلمة

من األساس..

شات بوت

ــر مـــن  ــزء األول “الشـــات” وهـــي نســـخة مختصـ فهـــي كلمـــة مركبـــة مـــن جزئيـــن، الجـ
كلمـــة “ شـــاتر – Chatter” والتـــي تعنـــي الحديـــث بطريقـــة لطيفـــة ومختصـــرة، والتـــي 

ظهـــرت فـــي القـــرون الوســـطى لـــدى الشـــعب اإلنجليـــزي.

ــز الـــى  ــا الجـــزء الثانـــي فهـــو “بـــوت” والمســـتقاة مـــن كلمـــة “روبـــوت” والتـــي ترمـ امـ
الجهـــاز اآللـــي. واصـــل كلمـــة “روبـــوت” تأتـــي مـــن الثقافـــة التشـــيكية، حيـــث تأتـــي الكلمـــة 
مـــن “روبوتـــا – Robota” والتـــي اســـتخدمت فـــي مســـرحية للكاتـــب “رســـوموڤي 
يونيڤرزالنـــي روبوتـــي Rossumovi Univerzální Roboti” والتـــي فـــي محتواهـــا ترمـــز 
الـــى العمـــل الجبـــري او القســـري او اإللزامـــي بحيـــث كانـــت تعنـــي اكمـــال اإلجـــراءات 
واداء المهـــام بشـــكل متتابـــع وبشـــكل إلزامـــي، ومختـــرع الكلمـــة األصلـــي هـــو يوســـف 

ـــب التشـــيكي كارل شـــابك. شـــابك، اخ للكات

وعندمـــا جمعـــت الكلمتيـــن اصبـــح مفردهـــا “شـــات بـــوت”، والتـــي تعنـــي روبوتـــات 
ــى نـــص  ــر الـ ــة األوامـ ــل كافـ ــوم بتحويـ ــاز يقـ ــة، وذلـــك ألن الجهـ ــة او الدردشـ المحادثـ

ــا.  ــة تلقيهـ ــا اختلفـــت طريقـ مهمـ

عـــودًا الـــى لـــب الموضـــوع، فقـــد اخـــذت روبوتـــات المحادثـــة الـ”الشـــات بـــوت” فـــي 
اإلنتشـــار مؤخـــرًا فـــي عالـــم األعمـــال حيـــث أثبتـــت بالفعـــل قدرتهـــا علـــى فتـــح مســـارات 
جديـــدة للجهـــات بهـــدف التواصـــل مـــع العالـــم واألهـــم مـــن ذلـــك مـــع العمـــالء ســـواًء 
الحالييـــن او المرتقبيـــن ومتلقيـــن الخدمـــة والمســـتفيدين مـــن خـــالل المســـاعدة علـــى 
زيـــادة شـــعبية تطبيقـــات المراســـلة باســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة والـــذكاء االصطناعـــي 
)AI(. وذلـــك إضافـــًة الـــى انهـــا ُتقـــدم طـــرق جديـــدة فـــي التســـويق والوصـــول كقنـــاة 
اتصـــال مبتكـــرة مـــع المســـتخدمين، وســـرعان مـــا أصبحـــت أحـــد االســـتراتيجيات المبتكـــرة 
والهامـــة فـــي حقيبـــة الجهـــات والمنظمـــات المتميـــزة، لذلـــك، ســـنجيب عـــن األســـئلة 

الشـــائعة التـــي تتعلـــق بهـــذا الموضـــوع.

Chatbots
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ماهو

الــــ “شـــات بـــوت” ChatBot عبـــارة عـــن برنامـــج يحاكـــي محادثـــة 
بيـــن  التفاعـــل  أشـــكال  مـــن  شـــكل  ويوفـــر  حقيقـــي،  شـــخص 
المســـتخدم والبرنامـــج أو نظـــام الشـــركة، ويتـــم التفاعـــل باســـتخدام 
ـــة أو الرســـائل الصوتيـــة. فهـــو مبنـــي ومصمـــم لكـــي  ـــة النصي الكتاب
ــى  ــري، بحيـــث يجيـــب علـ ــل بشـ ــتقل دون تدخـ ــكل مسـ ــل بشـ يعمـ
األســـئلة التـــي ُتطـــرح لـــه، وتظهـــر إجابتـــه كأنهـــا صـــادرة عـــن شـــخص 
ــة  ــدر األجوبـ ــأة، وتصـ ــام المنشـ ــة بنظـ ــا مرتبطـ ــًا انهـ ــي، علمـ حقيقـ
مـــن بنـــك مـــن األســـئلة وقواعـــد البيانـــات التـــي يتـــم تغذيتـــه بهـــا. 

ــى  ــة علـ ــراءات المترتبـ ــام باإلجـ ــوت” القيـ ــات بـ ــن للــــ “شـ ــا يمكـ كمـ
المحادثـــة آليـــًا بنـــاًء علـــى مـــا يتلقـــاه مـــن اوامـــر دون الحاجـــة الـــى 
تدخـــل بشـــري، مـــن مـــا يقلـــل الوقـــت والجهـــد والمـــدة الزمنيـــة 
للعمليـــات اإلداريـــة، ويســـاهم فـــي بنـــاء تقاريـــر دقيقـــة وعمليـــات 

منمذجـــة.

ُيبنـــى ChatBot باالعتمـــاد علـــى محادثـــات نصيـــة ُمســـبقة تـــم 
معالجتهـــا باســـتخدام خوارزميـــات تعليـــم األلـــة ومعالجـــة النصـــوص.

Chatbots?
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كيـــف يعمل

ـــْه ســـؤال لــــ ChatBot فإنـــه ُيجيـــب علـــى الســـؤال بنـــاًء علـــى مـــا  عندمـــا ُيَوجَّ
ــل  ــوم بتحويـ ــة يقـ ــر اإلجابـ ــم تتوفـ ــال لـ ــي حـ ــة، وفـ ــك اللحظـ ــالل تلـ ــه خـ يعرفـ
Operator وهـــو شـــخص حقيقـــي، ويقـــوم  العمليـــات  الســـؤال لمشـــغل 
ـــا  ـــوت ChatBot “ هن ـــى الســـؤال، ويكـــون دور الــــ “شـــات ب ـــة عل ـــدوره باإلجاب ب
هـــو االســـتفادة مـــن الـــرد الناتـــج عـــن المشـــغل ودراســـته وتحليلـــه وإدراجـــه 
 Artificial“ اإلصطناعـــي  الـــذكاء  دور  هـــو  وهـــذا  بياناتـــه،  قاعـــدة  ضمـــن 
Intelligence” حيـــث يقـــوم الــــ “شـــات بـــوت” بحفـــظ المعلومـــة الجديـــدة او 
اإلجـــراء فـــي قواعـــد البيانـــات إلســـترجاعها الحقـــًا عنـــد تكـــرار نفـــس الســـيناريو 
او الطلـــب او الســـؤال بمـــا انـــه مبنـــى باالعتمـــاد علـــى محادثـــات نصيـــة ُمســـبقة 

ــا باســـتخدام خوارزميـــات تعليـــم األلـــة ومعالجـــة النصـــوص. تـــم معالجتهـ

Chatbots?
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لم يجب أن نهتم بأمر

شات بوت
Chatbots?

50%85%

80%
9

5 من كل 10 من العمالء 
يفضلون التواصل مع الجهات 
.”ChatBot – عبر الـ “شات بوت

من تفاعالت المستخدمين يمكن 
إدارتها دون تدخل بشري بحلول 

.2020

مليار دوالر سنوًيا يتم توفيرها 
باستخدام الـ” الشات بوت ”

 من القطاعات ستتبنى الـ “شات بوت 
ChatBot “ في خدماتها المقدمة للجمهور 

بحلول عام 2020م.

من المستهلكين ُيلغون طلبات 
شراءهم في حال لم يجدوا 
اإلجابة التي يبحثون عنها.

75%
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األسباب التي تجعلك تتبنى الـ

كأحد أساليب عملك من االن فصاعًدا

إن القـــدرة علـــى التعلـــم تلقائًيـــا جعلـــت مـــن الــــ ”الشـــات بـــوت” 

حـــاًل فعـــااًل لإلجابـــة عـــن األســـئلة التـــي ُتســـأل عـــادة مـــن قبـــل 

المســـتخدمين. إليـــك أســـباب تجعـــل مـــن بيئـــة العمـــل لديـــك تحتـــاج 

لوجـــود الــــ الشـــات بـــوت  

Chatbots
شات بوت
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زيادة معدل معالجة الطلبات

معالجـــة  معـــدل  ســـيزيد   “ بـــوت  الشـــات   “ الــــ  باســـتخدام 

الطلبـــات وتنفيـــذ العمليـــات، فهـــي علـــى العكـــس مـــن مشـــغل 

 “ ChatBot ــات بـــوت ــي الــــ “شـ ــات الحقيقـــي، ال تعانـ العمليـ

مـــن محدوديـــة القـــدرات، فأقصـــى قـــدرة للشـــخص الحقيقـــي 

ــة،  ــي نفـــس اللحظـ ــات فـ ــى 3 محادثـ ــن 2 الـ ــة مـ ــي معالجـ هـ

بينمـــا ال حـــدود فـــي ذلـــك لـــدى الــــ” الشـــات بـــوت “.
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يمكنك الـ “شات بوت” من استهداف شريحة أكبر من العمالء

لطلبـــات  الســـريعة  المعالجـــة  علـــى  القـــدرة  وجـــود  مـــع 

واستفســـارات العمـــالء باســـتخدام الــــ” الشـــات بـــوت  “ فذلـــك 

العمـــالء،  مـــن  أوســـع  شـــريحة  الســـتهداف  فرصـــة  يعنـــي 

جديـــدة. أســـواق  فـــي  والدخـــول 

كمـــا ان الجهـــات التـــي تســـتخدم الــــ “شـــات بـــوت” تمكنـــت 

للتعامـــل مـــع عمالئهـــا علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــن 

ــبة ٪20 إلـــى 40٪.  ــاق بنسـ ــة واإلنفـ ــادة معـــدالت الخدمـ زيـ
فـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم فيـــه وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 

بعملهـــا المعتـــاد.
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استيعاب معدالت عالية من االستفسارات

إذا كان لديـــك معـــدل استفســـارات عالـــي مـــن قبـــل عمالئـــك، 

فـــإن أفضـــل طريقـــة الســـتيعاب تلـــك االستفســـارات واالجابـــة 

عليهـــا وتحســـين أداءهـــا هـــو اســـتخدام الــــ” الشـــات بـــوت ” .
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مساعدة العمالء على االختيار

إذا كان لديـــك ســـلعات أو منتجـــات قريبـــة فـــي مواصفاتهـــا، 

ســـتعمل الــــ” الشـــات بـــوت ” علـــى مســـاعدة عمالئـــك علـــى 

اختيـــار المواصفـــات التـــي يرغبونهـــا بدقـــة وُتالئـــم احتياجاتهـــم، 

وخاصـــة عندمـــا يقعـــون فـــي حيـــرة مـــن أمرهـــم.

أظهـــر اســـتطالع أن ٪83 مـــن المتســـوقين عبـــر اإلنترنـــت 

يحتاجـــون إلـــى الدعـــم أثنـــاء التســـوق. لذلـــك ، قـــد يطلـــب منـــك 

عمـــالؤك المســـاعدة فـــي محاولـــة فهـــم المنتجـــات التـــي 
ـــوم.  تناســـب احتياجاتهـــم / ميزانياتهـــم فـــي أي وقـــت مـــن الي

ــا  ــد بمـ ــذا جيـ ــل هـ ــن هـ ــد ، لكـ ــر جيـ ــرة أمـ ــة المباشـ إن المحادثـ
فيـــه الكفايـــة؟ يمكـــن الــــ” الشـــات بـــوت ” اإلجابـــة علـــى ذلـــك.
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التسويق المكثف

عبـــر  تقدمهـــا  التـــي  او خدمـــات  لمنتجاتـــك  تســـوق  كنـــت  إذا 

القنـــوات الرقميـــة بشـــكل مكثـــف وتتواصـــل مـــع عمالئـــك بشـــكل 

كبيـــر ومعـــدل مرتفـــع، فـــإن الــــ” الشـــات بـــوت ” ستســـتهل عليـــك 

ـــات  ـــد مـــن األمـــور فـــي هـــذا الجانـــب، وســـتقدم لـــك إمكاني العدي

كبيـــرة فـــي إدارة ومتابعـــة حمالتـــك التســـويقية.

ســـواء كنـــت بالفعـــل عالمـــة تجاريـــة تهـــدف للعمـــل فـــي جميـــع 

أنحـــاء العالـــم أو جهـــة تتعامـــل مـــع مســـتخدمين مـــن مختلـــف 
أنحـــاء العالـــم يمكـــن للــــ “شـــات بـــوت” حـــل مشـــاكل رعايـــة العمـــالء 

ــمح  ــاعة و سيسـ ــدار السـ ــى مـ ــددة علـ ــات متعـ ــة بـــك بلغـ الخاصـ
ذلـــك لـــك بتوســـيع العمليـــات إلـــى فئـــات اوســـع دون الحاجـــة إلـــى 

ـــم التعامـــل معهـــا. ـــواردة ليت ـــات ال ـــق بشـــأن مضاعفـــة الطلب القل
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تفاعل مع جمهورك

ــى  ــول علـ ــوت ” إذا اردت الحصـ ــات بـ ــتخدام الــــ” الشـ ــك باسـ عليـ

منصـــة تســـويقية تفاعليـــة، فعلـــى العكـــس مـــن التطبيقـــات 

ـــة مـــع المســـتخدمين،  ـــات تفاعلي والمواقـــع التـــي ال تقـــدم خاصي

تقـــدم الــــ” الشـــات بـــوت ” مميـــزات تفاعليـــة مـــع المســـتخدمين 

تســـاعدك بشـــكل كبيـــر علـــى التواصـــل معهـــم، وأخذهـــم فـــي 

مســـارات محـــددة.

علـــى  عمالئهـــا  مـــع  تتعامـــل  التـــي  الشـــركات  تمكنـــت  فقـــد 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــن زيـــادة إنفـــاق العمـــالء بنســـبة 

٪20 إلـــى ٪40. فـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم فيـــه وســـائل التواصـــل 

االجتماعـــي بعملهـــا ، يمكـــن أن تســـاهم المدونـــات الجماعيـــة 

مـــن خـــالل جعـــل التفاعـــل أكثـــر تفاعليـــة.

الرســـائل الشـــخصية التـــي تســـاعد المســـتهلكين طـــوال “رحلـــة 
المشـــتري” أصبحـــت ممكنـــة مـــع معلومـــات المســـتهلك التـــي 

تتلقاهـــا المدونـــات. يمكـــن أن تســـأل روبوتـــات الدردشـــة عـــن 

األســـئلة الضروريـــة وتقننـــع المســـتخدم و يكـــون توجـــه لـــك. 

تضمـــن روبوتـــات الدردشـــة أن التدفـــق فـــي االتجـــاه الصحيـــح 

للحصـــول علـــى معـــدالت اعلـــى لخدمـــة المســـتفيد.
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الصرف بكفائة وترشيد اإلنفاق

تعمـــل الــــ” الشـــات بـــوت ” علـــى تقليـــل النفقـــات، فبـــداًل مـــن 

توظيـــف طاقـــم دعـــم ومشـــغلي عمليـــات للقيـــام بمهـــام روتينيـــة 

ــب  ــل رواتـ ــة وتحمـ ــة التحتيـ ــة البنيـ ــى تهيئـ ــل علـ ــررة والعمـ ومتكـ

شـــهرية وأتعـــاب ومصاريـــف إضافيـــة، تســـتطيع اســـتخدام الــــ الــــ” 

الشـــات بـــوت ” .

فـــإن تبنـــي الــــ “شـــات بـــوت” يعتبـــر اقـــل تكلفـــة واكثـــر كفـــاءة مـــن 

إنشـــاء تطبيـــق أو توظيـــف كادر مخصـــص لـــكل مهمـــة. وبمـــا أن الــــ 

“شـــات بـــوت” هـــي حلـــول آليـــة فإنهـــا تتيـــح للجهـــات التعامـــل مـــع 

العديـــد مـــن العمـــالء فـــي وقـــت واحـــد و مـــن خـــالل اســـتخدام 

ــط  ــوم فقـ ــن تقـ ــرية، لـ ــر البشـ ــل العناصـ ــي تكمـ ــة التـ ــذه التقنيـ هـ

بمضاعفـــة كفـــاءة العمـــل بأقـــل التكاليـــف بـــل ســـتتجنب أيًضـــا 

المخاطـــر واألخطـــاء البشـــرية.
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وجود دائم وعلى مدار الساعة 24/7

باســـتخدام الــــ” الشـــات بـــوت ” لـــن تحتـــاج لترتيـــب ورديـــات دوام 

موظفـــي الدعـــم واالتصـــال لديـــك، فشـــركتك ســـتكون متاحـــة علـــى 

مـــدار 24 ســـاعة خـــالل أيـــام األســـبوع كاملـــة الســـتقبال طلبـــات 

الدعـــم واالستفســـارات.

وفقـــا لبحـــث أجرتـــه مؤسســـة Gartner ، فـــإن خدمـــة العمـــالء هـــي 

أهـــم عامـــل للنجـــاح. لـــذا ســـواء كنـــت شـــركة دوليـــة أو محليـــة ، فـــإن 

ــر إيجابـــي  ــه تأثيـ ــدار 24/7 لـ ــة عمـــالء جيـــدة علـــى مـ امتـــالك خدمـ
علـــى رضـــا العمـــالء.
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التقارير ورصد البيانات

اآلراء التـــي تجمعهـــا روبوتـــات الدردشـــة مـــن خـــالل طـــرح أســـئلة 

بســـيطة تمكنـــك مـــن إجـــراء تحســـينات علـــى الخدمـــات / المنتجات 

الخاصـــة بـــك وحتـــى تحســـين موقـــع الويـــب الخـــاص بـــك عـــن 

طريـــق تعديـــل الصفحـــات.

يمكـــن اســـتخدام روبوتـــات الدردشـــة أيًضـــا لتتبـــع أنمـــاط الشـــراء 

وســـلوك المســـتهلك مـــن خـــالل مراقبـــة بيانـــات المســـتخدم 

ووفًقـــا لموقـــع Forbes ، فـــإن هـــذا يســـاعد الشـــركة علـــى اتخـــاذ 
قـــرار بشـــأن المنتجـــات التـــي يجـــب تســـويقها بشـــكل مختلـــف.

بعبـــارة أخـــرى ، يمكـــن للشـــركات تتبـــع األوامـــر واالســـتجابات 

المقدمـــة مـــن مســـتخدميها مـــن خـــالل روبوتـــات الدردشـــة ، 

والتنبـــؤ بالـــردود المســـتندة إلـــى لغـــة المســـتهلك والتوجيـــه 

القتـــراح منتـــج أو خدمـــة مختلفـــة أكثـــر مالئمـــة للمســـتخدمين.
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نمـــاذج ناجحـــة لتطبيق

Chatbots
شات بوت
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شركة الخطوط الملكية الهولندية

أطلقـــت شـــركة الخطـــوط الملكيـــة الهولنديـــة CahtBot عبـــر تطبيـــق المراســـلة 
Facebook Messenger ُيدعـــي BB اختصـــاًرا لــــ BlueBot، الوظيفـــة األساســـية 
ـــه هـــي مســـاعدة المســـافرين علـــى حجـــز تذاكرهـــم ومتابعـــة حاالتهـــا وحـــاالت  ل

الرحـــالت وتغيـــر المواعيـــد.

قامـــت الشـــركة ببنـــاء BB لمســـاعدة فريـــق الدعـــم الـــذي كان يعالـــج أكثـــر مـــن 
16,000 طلـــب أســـبوعًيا. فـــي أول 6 شـــهور مـــن التشـــغيل، قـــام BB بإرســـال 

مليونـــي رســـالة ألكثـــر مـــن 500,000 عميـــل.
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Sephora لمستحضرات التجميل

يوجد لدى شركة Sephora ثالثة أنواع من  ChatBot كالتالي:
1 .Sephora Reservation Assistant )Facebook( المساعد الشخصي اإلفتراضي للحجز
2 ..)Sephora Virtual Assist )Facebook المساعد الشخصي لألسئلة
3 .Sephora’s )Kik( bot المحرك اآللي

الســـابقة مـــن  Sephora المجموعـــة  التجميـــل  تســـتخدم شـــركة مســـتحضرات 
الــــ” الشـــات بـــوت ” لمســـاعدة عمالئهـــا علـــى اختيـــار مـــا يناســـبهم مـــن منتجـــات 
ومســـتحضرات تجميليـــة وتقـــدم لهـــم التوصيـــات والنصائـــح بعـــد أن يكونـــوا قدمـــوا 

بعـــض المعلومـــات عـــن أنفســـهم.
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Sephora لمستحضرات التجميل

تســـاعد الـ” الشـــات بوت ” التابعة للشـــركة عمالئها على إيجاد أفضل صفقاتهم وإتمامها، 
وتلبـــي رغباتهـــم وأذواقهـــم عبـــر تقديـــم مـــا يناســـبهم مـــن موضـــة واكسســـوارات، ويقـــدم 
أحـــد هـــذه الــــ” الشـــات بـــوت ” ميـــزة اختيـــار لـــون أحمـــر الشـــفاه عبـــر محـــاكاة اســـتخدامه علـــى 
الصـــور الخاصـــة وصـــور الســـلفي، وهـــذا ميـــزة غيـــر متوفـــرة لـــدى مواقـــع التجـــارة االلكترونيـــة 

البســـيطة ذات الصلـــة.
“بمجـــرد بـــدء أحـــد المســـتخدمين بمحادثـــة Kik، نجـــد أن أغلـــب المســـتخدمين يتفاعلـــون 
معـــه بعمـــق، ليصـــل معـــدل الرســـائل اليوميـــة مـــع Kik الـــى 10 رســـائل لـــكل مســـتخدم” 
هـــذا مـــا صـــرح بـــه نائـــب رئيـــس التســـويق فـــي شـــركة Sephora، وهـــذا األمـــر جديـــر باالعتبـــار 
والدراســـة ويدلـــل علـــى مـــدى القـــدرة التـــي تمتلكهـــا الــــ” الشـــات بـــوت ” فـــي جـــذب 

المســـتخدمين ولفـــت انتباههـــم والتفاعـــل معهـــم لصالـــح الهـــدف المنشـــود.
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Starbucks سلسة

تتركـــز الخطـــة الخمســـية لــــ Starbucks والتـــي ُأطلقـــت عـــام 2016 علـــى التحـــول الرقمـــي 
 Barista مدمًجـــا فـــي تطبيـــق Starbucks الخـــاص بسلســـلة ChatBot بشـــكل كبيـــر، ويأتـــي

الخـــاص بالسلســـلة كأحـــد أنشـــطة هـــذه الخطـــة.
يســـتطيع المســـتخدم مـــن خـــالل التطبيـــق تقديـــم الطلبـــات عبـــر األوامـــر الصوتيـــة المباشـــرة، 
ليقـــوم ChatBot بتمريـــر األوامـــر ألقـــرب كوفـــي يســـتطيع المســـتخدم الوصـــول إليـــه الســـتالم 
طلبـــه، وبالتأكيـــد فـــإن هـــذا الشـــكل مـــن أشـــكال تقديـــم الطلبـــات أفضـــل بكثيـــر مـــن االنتظـــار 

فـــي الطوابيـــر الصباحيـــة فـــي محـــالت Starbucks للحصـــول علـــى المشـــروب المفضـــل.
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Pizza Hut

 ChatBot ــة ــن خـــالل محادثـ ــة لديـــك مـ ــزا المفضلـ ــة البيتـ ــول علـــى قطعـ ــتطيع الحصـ تسـ
صوتًيـــا عبـــر تطبيـــق المراســـلة الخـــاص بــــ Facebook او تويتـــر التابـــع لبيتـــزا هـــت.

بطريقـــة ســـهلة وسلســـلة يســـتطيع المســـتخدم اســـتخدام تطبيـــق المراســـلة لتحديـــد 
نـــوع البيتـــزا المفضلـــة لديـــه، واختيـــار حجمهـــا، ومـــن خـــالل ChatBot وبضغطـــة زر ُيرســـل 
الطلـــب، باإلضافـــة إلـــى إمكانيـــة تحديـــد طريقـــة الدفـــع، والحصـــول علـــى متابعـــة حيـــة لحالـــة 
ـــه  ـــذي يتواجـــد في ـــة للمـــكان ال ـــزا فـــي النهاي ـــزه، لتصـــل شـــطيرة البيت الطلـــب ومراحـــل تجهي

المســـتخدم.
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Hipmunk لخدمات حجز الرحالت والسفر

عـــن  بالبحـــث  لألشـــخاص  تســـمح  منصـــة  عـــن  عبـــارة   Hipmunk
إليهـــا العديـــد مـــن مســـتخدميها لحجـــز  صفقـــات الســـفر ويتجـــه 

الطـــرود. أو  الســـيارات  تأجيـــر  أو  الفنـــادق  أو  الرحـــالت 

لمســـاعدة األشـــخاص فـــي البحـــث والحجـــز بســـهولة أكبـــر ، أنشـــأ 
الموقـــع Hello الــــ” الشـــات بـــوت ” التـــي يمكنـــك دمجهـــا بســـهولة 

.Skype أو Slack أو Facebook مـــع
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eBay موقع

eBay chatbot هـــو أحـــدث chatbot التجـــارة اإللكترونيـــة وأيضـــا هـــو 
األكثـــر اســـتخداما! تـــم تصميمـــه لمســـاعد Google ، ممـــا يعنـــي أنـــه 
يمكنـــك اســـتخدامه مـــع Google Home أو علـــى هاتفـــك. يمكنـــك 
أن تطلـــب منـــه شـــراء أي شـــيء فـــي العالـــم بســـعر منخفـــض للغايـــة.

يمكـــن لروبوتـــات الدردشـــة الــــ” الشـــات بـــوت ” أن تكـــون داعمـــا رائعـــا 
ــرعة  ــبيا بسـ ــررة نسـ ــية والمكـ ــام األساسـ ــام بالمهـ ــن للقيـ للموظفيـ
كبيـــرة وفعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة وســـهولة التنفيـــذ والصيانـــة 
واالســـتخدام. التحـــدي األكبـــر الـــذي يحتـــاج إلـــى االهتمـــام أكثـــر هـــو 
قـــدرة المحادثـــة أو “شـــخصية” روبـــوت الدردشـــة الخاصـــة بـــك لزيـــادة 

أو حتـــى الحفـــاظ علـــى عالمتـــك التجاريـــة وعمالئـــك.
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في أرقام
Chatbots

شات بوت
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الشات بوت في أرقام 

تســـعى قطاعـــات األعمـــال الســـتخدام الــــ” الشـــات بـــوت ” فـــي 
توفيـــر المصروفـــات بنســـب تتـــراوح بيـــن %29 الـــى %46 وذلـــك 
حســـب أحـــد البحـــوث التـــي أجرتهـــا شـــركة أوراكل والتـــي شـــملت 
هـــي  مـــا  ُســـئلوا  العالقـــة، وعندمـــا  مـــن ذوي  800 شـــخص 
التقنيـــة التـــي يســـعون لتطبيقهـــا خـــالل المســـتقبل القريـــب فـــي 
بيئـــة العمـــل لديهـــم، أجـــاب %80 منهـــم أن بنـــاء الــــ” الشـــات بـــوت 

” هـــو الهـــدف ]4[.
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الحضـــور الدائـــم علـــى مـــدار الســـاعة هـــو مـــا يجـــذب 64% 
مـــن العمـــالء نحـــو اســـتخدام الــــ” الشـــات بـــوت ” ، و 51% 
منهـــم يهتمـــون بالحصـــول علـــى اســـتجابة فوريـــة، كمـــا 
أن اإلجابـــات الخاصـــة باالستفســـارات والتـــي تكـــون ذات 
عالقـــة بمـــا يســـألون عنـــه هـــو مـــا يســـعى %55 مـــن 

العمـــالء الحصـــول عليـــه ]5[.
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اإلحصائيـــات  مـــن  مجموعـــة  إليـــك 
العمـــالء  ميـــول  تبيـــن  واألرقـــام 
، ومـــدى   ” بـــوت  الشـــات  الــــ”  نحـــو 
إمكانيـــة ربـــح قطاعـــات األعمـــال مـــن 
اســـتخدامها، وبعـــض األرقـــام التـــي 

الــــ”  توضـــح واقـــع تطويـــر 

Chatbots
شات بوت
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ميول العمالء

57%
.ChatBot من مواطني بريطانيا يعلمون ما هو

27%48%37%40%
من العمالء على 
مستوى العالم 

مهتمون باألدوات 
التي تعتمد على 
الذكاء الصناعي.

من المستهلكين 
يميلون للتواصل 
مع الشركات عبر 

التواصل المباشر من 
خالل االنترنت وحلول 

االتصال السريع.

من العمالء يرغبون 
بوجود شركات لديها 

.ChatBot

من العمالء ال يهتمون 
بطبيعة الجهة التي 
يتواصلون معها هل 

هي ChatBot ام 
شخص حقيقي ما 

داموا يحصلون على ما 
يريدون.
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ربح قطاعات األعمال

47%
مـــن العمـــالء يرغبـــون بالشـــراء 
ChatBot مـــن خالل اســـتخدام

ُيتوقع أن توفر الـ” الشات بوت ” ما بين $0.5 الى $0.7 في التفاعل الواحد.

45.8%28%31%
من العمالء يفضلون 
التواصل مع الشركات 

عبر تطبيق مراسلة 
فوري على أن يتم 
التواصل عبر اإليميل

من الشركات الرائدة 
تستخدم تقنيات 

الذكاء الصناعي في 
التسويق

من الشركات الرائدة 
ُتخطط الستخدام 

تقنيات الذكاء الصناعي 
في ال 12 شهر 

القادمة
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لمعرفـــة تفاصيـــل اكثـــر عـــن الــــ “شـــات بـــوت” وكيفيـــة تطبيقـــة لديكـــم، يمكـــن 
اإلســـتعانة بفريـــق مـــن المتخصصيـــن لدينـــا، حيـــث اننـــا فـــي “اكســـتند “ لدينـــا فريـــق 
مميـــز يتمتـــع بالخبـــرة الكافيـــة، مبنـــى علـــى شـــراكات مـــع الجهـــات المتميـــزة فـــي 
ـــد مـــن  ـــدى العدي ـــذه ل ـــم تنفي ـــه ســـبق ان ت ـــى ارض الواقـــع، علمـــًا بأن تطبيقـــة عل

الجهـــات حكوميـــة فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والخليـــج.

نحن شـــركة “اكســـتند”، متخصصين في التحول الرقمي والخدمات اإلستشـــارية 
وادارة المشـــاريع التـــي تمكـــن المنشـــآت مـــن تطبيـــق التقنيـــات الحديثـــة بهـــدف 
مواكبـــة المتغيـــرات المتســـارعة التـــي تحـــدث فـــي عالـــم األعمـــال بالتعـــاون مـــع 
شـــركائنا مـــن الشـــركات الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال ســـواًء كانـــت IBM او “اوراكل 
Oracle “ او “مايكروســـوفت، او العديـــد مـــن الجهـــات المتميـــزة اإلضافيـــة 

والمتخصصـــة كاًل فـــي مجالـــه.
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@XtendVentures

@xTend Ventures

www.xtendventures.com

hello@xtendventures.com 

9200 33 213 Ext. 103
Riyadh – Saudi Arabia

Al Aqiq District  |  Qana Al Suwais Road
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