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POWERED BY

Through pre-defined
script and natural

language processing 

COVID-19 CUSTOMER
DIGITAL ASSISTANT
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AI-Powered platform that connects
with customers across all digital
channels using both automation and
live chat.   

Receiving hundreds of
enquires and cases

reporting 

Unable to provide on-time
support & also experiencing
challenges to decrease the

handling, and response time   

Web & Mobile
Chatting including

Text
Communication 
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Through multi-channel
contact and call center

services

AI-Powered To Scale Your Support

Call Centers' Challenges 

Intelligent Customer Service

Call centres,and
Emergency hotlines

Automated,
Intelligent dialogue 

Interpret email content
using AI engine and route

it to designated person 

Escalate to human
agent whenever it is

required
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Traditional IVR call
center 

A virtual call center
agent for every

customer

Reporting & analytics

 Centrally monitor
the calls of the

customers, while
decreasing load on
the human agents

Cross-channel 
 evaluations with

different set of reports

Audio, and Video
Communication 

Integration with
call-centres systems

Integrate with email
systems
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An AI Powered
platform that connects
with customers across

various digital
channels

Successful
responding to all
cases types  



المساعد الرقمى للمواطن
لالستفسار عن فيروس كورونا
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منصة متكاملة تعمل بالذكاء االصطناعي حيث

تتواصل مع المواطنين عبر جميع القنوات

الرقمية باستخدام كل من التشغيل اآللي
والمحادثه المباشرة.

تلقي مئات االستفسارات
والحاالت التي تبلغ عن االشتباه

باألصابة بفيروس كورونا كل يوم 

غير قادره عىل تقديم الدعم في الوقت
المحدد لحاالت الطوارئ وأيضا تواجه
تحديات التعامل مع المواطنين و

وقت االستجابة

المحادثه عبر اإلنترنت والهاتف
المحمول بما في ذلك

االتصاالت النصية والصوتية

والفيديو

تشخيص الحاالت من خالل

النص المحدد مسبًقا ومعالجة

اللغة الطبيعية 
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منصة تعمل بالذكاء االصطناعي من

خالل الربط مع جميع القنوات الرقمية
للحوار الذكي مع العمالء

من خالل خدمات االتصال متعددة
القنوات ومركز االتصال

 التعامل مع الحاالت المصابة بفيروس كورونا

تحديات مراكز االتصال لفيروس كورونا

المساعد الرقمى للمواطن لالستفسار عن فيروس كورونا

مراكز االتصال والدفاع المدني
والخطوط الساخنة للطوارئ

التشخيص اآللي و االولي

لتحديد الحاالت المصابة
بفيروس كورونا

اإلبالغ تلقائًيا عن الحالة المشتبه
بها إىل الجهات المختصة إذا تم
تشخيصها في البداية عىل انها

مصابة بفيروس كورونا 

إمكانية التوصيل إىل وكيل
خدمة العمالء
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مركز االتصال باستجابة صوتية
(IVR) تفاعلية تقليدية

وكيل مركز اتصال افتراضي
لكل مواطن

التعامل الناجح واالستجابة لجميع
أنواع الحاالت

تقديم التقارير إىل النظم
الخارجية


