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احلدث.
« ،»winالعالمة

الرقمية  100%لـ«إنوي»
بإطالقه ــا ألول عالم ــة رقمي ــة  ،»win« : 100%يح ــدث «إن ــوي» ث ــورة حقيق ــة يف
مج ــال االتص ــاالت باملغ ــرب !

«إن ‘ ’winجتربة
جديدة .إذ ميكن
لزبنائنا التفاعل
مباشرة مع أنظمتنا
املعلوماتية وإجناز
كل العمليات
بأنفسهم».

«ال تقــرح ‘إنــوي’ اليــوم عــى املغاربــة عرضــا جديــدا فقــط .بــل طريقــة جديــدة
يف االتص ــاالت عملن ــا ع ــى إعداده ــا من ــذ ع ــدة س ــنوات» تق ــول نادي ــة الف ــايس
الفه ــري ،الرئيس ــة املدي ــرة العام ــة لـ«إن ــوي» ،الت ــي تضي ــف «إنه ــا حق ــا تجرب ــة
غـــر مســـبوقة تســـمح لنـــا بإعـــادة النظـــر يف مهنتنـــا بشـــكل كامـــل .وتجســـد
بش ــكل ملم ــوس ري ــادة ‘إن ــوي’ يف مج ــال التح ــول الرقم ــي ،والتزامن ــا باإلبت ــكار
واس ــتباق حاج ــات ورغب ــات زبنائن ــا».
« »winعـــامل تفاعـــي وقابـــل للتطـــور الدائـــم صـــارت فيـــه كل العمليـــات
والخدم ــات غ ــر مادي ــة ،م ــن التس ــجيل إىل خدم ــة الزبن ــاء .إنه ــا عالم ــة متن ــح
الزب ــون مس ــتويات غ ــر مس ــبوقة م ــن الس ــخاء ،ومتكن ــه ،ألول م ــرة باملغ ــرب،
م ــن تصمي ــم الع ــرض (ب ــل وكل الخدم ــات املش ــمولة بعق ــد االش ـراك) بالطريق ــة
الت ــي تناس ــبه ويف الوق ــت ال ــذي يالمئ ــه.
تتميــز « ،»winوهــي متوفــرة عــى « »Androidو« »IOSوكذلــك عــى الويــب،
بتناغمهــا الكامــل مــع عرصهــا وتالءمهــا مــع العــادات الرقميــة للمغاربــة ،حيــث
أنهــا تســتجيب لرغباتهــم يف التمتــع بالحريــة والخدمــة الفوريــة.
«إن ‘ ’winتجربــة جديــدة .إنهــا التجســيد الكامــل والتــام للتخصيــص واملرونــة
اللتــن يخولهــا التحــول الرقمــي الــذي انخــرط فيــه ‘إنــوي’» تقــول صفــاء حمــداين،
املســؤولة الرئيســية عــى املصلحــة الرقميــة لــدى «إنــوي» ،قبــل أن تتابــع «اليــوم،
نقــرح عــى كل زبنائنــا أن يصبحــوا فاعلــن اتصاالتيــن .إذ ميكنهــم التفاعــل مبــارشة
مــع أنظمتنــا املعلوماتيــة مــن خــال التطبيــق املوجــود بهواتفهــم أو مــن خــال
املوقــع اإللكــروين لـــ‘ .’winوميكنهــم إنجــاز كل العمليــات بأنفســهم دون أي تواصــل
مبــارش مــع الفاعــل االتصــااليت  :تحديــد العــرض الــذي يناســبهم ،التســجيل عــر
االنرتنــت ،التوصــل ،عــر خدمــة ‘أمانــة’ ،برشيحــة الهاتــف عــى العنــوان الــذي
يختارونــه ،الحــوار مــع برنامــج الدردشــة يوميــا وطيلــة األســبوع ...إلــخ».
…
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احلدث.

« ،»winالعالمة الرقمية  100%لـ«إنوي»
… وضعــت « ،»winطيلــة مرحلــة تصميمها وتطويرهــا ،الزبون يف قلب كل انشــغاالتها.
حيــث قامــت الفــرق التــي قامــت مبهمــة تطويــر هــذا العــامل الجديــد باســتقراء
وتحليــل عــادات الزبنــاء الرقميــة وانتظاراتهــم ،فضــا عــن تطلعاتهــم ورغباتهــم.
والهــدف  :متكــن الجميــع مــن تجربــة فريــدة ،حدســية وســهلة عــر تطبيــق وموقــع
يحرتمــان املعايــر األكــر تقدمــا يف هــذا املجــال.

«‘ ’winعالم
رقمي فطري.
إنها سابقة
عاملية يف قطاع
االتصاالت».

بفضــل طابعهــا غــر املــادي ،يتمتــع املشــركون يف « »winبســخاء غــر مســبوق،
ومرونــة مطلقــة لتصميــم العــرض الــذي يناســبهم (مكاملــات وأنرتنيــت) .مــا يعتــر
ســابقة مــن نوعهــا ! فضــا عــن كل هــذا يســتفيد زبنــاء « »winمــن الجــودة
العاليــة لشــبكة «إنــوي» ،التــي تــم تصنيفهــا ،يف  2017و ،2018كأفضــل شــبكة يف
املغــرب مــن طــرف املنصــة املســتقلة «.»nPerf
ك ــا متث ــل « »winتحدي ــا تكنولوجي ــا اس ــتثنائيا .فه ــي دلي ــل ع ــى ري ــادة «إن ــوي»
ونجاح ــه يف إنج ــاز تحول ــه الرقم ــي .إذ وظ ــف الفاع ــل الش ــامل ،م ــن أج ــل إط ــاق
« »winوضــان اســتعامالتها الجديــدة ،وســائل تكنولوجيــة مــن أحــدث ط ـراز .كــا
اس ــتعان الفاع ــل الش ــامل ب ــرواد عاملي ــن يف مج ــال التح ــول الرقم ــي ،وبالخص ــوص
تدب ــر العالق ــة م ــع الزبن ــاء وتطوي ــر الخدم ــات ،مث ــل «»Salesforce» ،«Vlocity
و«( »Mirumمجموع ــة .)WPP
«‘ ’winعــامل رقمــي فطــري ( )Natifيعتمــد عــى أنظمــة ‘ ’Salesforceو‘.’Vlocity
وهــذه ســابقة عامليــة يف قطــاع االتصــاالت» يقــول ماثيــو دومــون ،النائــب األول
للرئيــس اإلقليمــي لـــ«.»Salesforce
مــع والدة « »winصــار «إنــوي» منــذ اآلن فاعــل الغــد ،وأكــر إســتعدادا ملواكبــة
التطــورات والعــادات االســتهالكية للمغاربــة.
«بفضـل ‘ ،’winنكـون قـد وضعنـا ركيـزة أساسـية للتطـور .عـرض بسـيط مبسـار رقمي
بالكامـل» تتابـع صفـاء حمـداين ،التـي تختم كالمهـا بالقول «سـتغتني ‘ ’winباسـتمرار
حسـب تطـور سـلوك الزبنـاء ،واسـتعامالتهم .إنهـا البداية فقـط ملغامـرة رائعة».
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طريقة االشتغال.

جتربة غير مسبوقة ،بسيطة وحدسية
ميك ــن ل ــكل املغارب ــة الول ــوج مجان ــا ،م ــن هات ــف نق ــال أو حاس ــوب ،إىل تطبي ــق « »winأو موقعه ــا اإللك ــروين ،وه ــا
الســـبيل الوحيـــد للوصـــول إىل عـــامل مـــن الحريـــة والشـــخصنة واملرونـــة والراحـــة ،فـــكل زبـــون يتمتـــع بكامـــل الحريـــة
الختي ــار مس ــاره ل ــي يعي ــش بالت ــايل تجرب ــة فري ــدة م ــن نوعه ــا.

بعد فتح صفحة االســتقبال ،ميكن للزبون الرشوع يف عيش تجربته من خالل :

1

تصميم العرض

يبدأ االختيار الشخيص مبؤرشين ،األول
خاص باإلنرتنيت والثاين باملكاملات،
ميكنان كل مستعمل من تشكيل
العرض الذي يناسب عاداته ورغباته.

4

األداء عن بعد

بعد تأكيد التسجيل وربط االتصال
بالفاعل الشامل ،عىل املستعمل أداء
املقابل املناسب للعرض الذي اختار
بالبطاقة البنكية أو عرب تطبيق بنيك،
وهذه الطريقة يف األداء آمنة .100%

2

اختيار الرقم

ميكــن للزبون اختيار رقم خاص به،
ســهل الحفظ .ميكن مثال أن يوافق
تاريخا خاصا ،حدثا ،أو سلســلة من
األرقام لها معنى معني بالنســبة إليه.

5

تسليم رشيحة الهاتف

يحدد املستعمل عنوانا من
اختياره لتصله الرشيحة
مجانا .ويتم التسليم
يف ظرف  48ساعة عىل
كامل الرتاب الوطني.

3

التسجيل غري املادي 100%

يسجل املستعمل املعلومات
القانونية املطلوبة عىل املطبوع
اإللكرتوين ،ويضيف إليه نسخة
من بطاقته الوطنية.

6

خدمة زبناء دامئة

يوفر «إنوي» خدمة فورية ملواكبة الزبناء
(24ساعة 7/أيام) خالل مسار التسجيل.
وللمساعدة الشخصية ،ميكن للمستعملني
االستفادة من خدمة الدردشة طيلة أيام
األسبوع ،من  8صباحا إىل  10ليال.

ه ــذا لي ــس كل يشء ! إذ بفض ــل لوح ــة املتابع ــة ،يت ــم إخب ــار الزب ــون ب ــكل يشء  :الفات ــورة الجدي ــدة ،ج ــرد لتعامل ــه م ــع
خدم ــة الزبن ــاء .ك ــا يتوص ــل بتحذي ــر عن ــد اق ـراب نف ــاد رصي ــده ،لتف ــادي أي مفاج ــأة غ ــر س ــارة ،فض ــا ع ــن املعلوم ــات
الخاصــة بالخدمــات والوظائــف الجديــدة لـــ«.»win
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إجناز تكنولوجي.

«إنوي» يعطي املبادرة لزبنائه
عندمــا يقــوم الزبــون بتصميــم العــرض الخــاص بــه واختيــار رقمــه ،أو بالتســجيل
يف هـــذه الخدمـــة أو تلـــك ،فإنـــه يتفاعـــل بشـــكل مبـــارش مـــع عـــدة أنظمـــة
معلوماتي ــة تابع ــة لـ«إن ــوي».

«مع ،win
سيتحول
الزبون فعليا
إلى فاعل
اتصاالتي
مستقل».

«إن الزبــون يتحــول فعليــا إىل فاعــل اتصــااليت مســتقل .إذ يجــد بــن يديــه كل
العنــارص الخاصــة باشــراكه ،وكل املعلومــات الخاصــة باســتهالكه» يقــول بــدر
الــداودي ،مديــر مصلحــة األنظمــة املعلوماتيــة لــدى «إنــوي» ،مضيفــا أنــه
«عندمــا يقــوم الزبــون بتغيــر عنــر مــن عنــارص عرضــه ،فإنــه يف الواقــع يتعامــل
بشــكل مبــارش مــع نظــام معلومــايت يتكلــف فــورا مبعالجــة طلبــه ،ومبــا يحتاجــه
مــن متابعــة تقنيــة ،ومراقبــة االســتهالك ...إلــخ .وتتجــى براعــة ‘ ’winيف جعــل
هــذه العمليــة املعقــدة تقنيــا يف متنــاول كل املغاربــة».
تحق ــق ه ــذا اإلنج ــاز التكنولوج ــي الباه ــر بفض ــل تظاف ــر خ ــرة ف ــرق «إن ــوي»
وف ــرق رواد عاملي ــن يف تدب ــر العالق ــات م ــع الزبن ــاء.
«بذلنـــا جهـــودا كبـــرة لخلـــق قنـــوات بـــن ‘ ’winومجمـــوع أنظمتنـــا الخاصـــة
بالتس ــجيل والتحدي ــد واألداء وتتب ــع االس ــتهالك ...إل ــخ .وضعن ــا الزب ــون يف قل ــب
انش ــغاالتنا ل ــي منكن ــه م ــن القي ــام ب ــكل يشء وف ــق م ــا يتمن ــى وبنق ــرة واح ــدة»
يق ــول من ــر بوش ــيحة ،مدي ــر مصلح ــة اإلنت ــاج الرقم ــي ل ــدى «إن ــوي» ،ال ــذي
يضي ــف أن «تطوي ــر ‘ ’winمكنن ــا م ــن إغن ــاء ِح ِّســ َنا اإلبداع ــي وجع ــل ‘إن ــوي’
ق ــادرا ع ــى االنتق ــال إىل املرحل ــة الرقمي ــة بش ــكل كام ــل ،وع ــى اقــراح ع ــامل
رقم ــي قاب ــل للتط ــور الدائ ــم».
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تعاون.

شركاء عامليون رائدون
إلنش ــاء « ،»winالعالم ــة الرقمي ــة  ،100%عق ــد «إن ــوي» رشاكات م ــع ثالث ــة فاعل ــن عاملي ــن رائدي ــن ملن ــح
الزبن ــاء أفض ــل خدم ــة رقمي ــة ممكن ــة.

Salesforce

وضـع  ،Salesforceالرائـد العاملـي يف تدبري العالقات مع الزبناء ،رهن إشـارة «»win
كل الحلـول التقنيـة التـي تهـم جميـع جوانـب مجـال العالقـات مـع الزبـون .كما
يسـمح ثـراء كتالـوغ  Salesforceلـ«إنـوي» بتطويـر عروضـه يف وقـت قيـايس مـن
www.salesforce.com/fr
خلال إغنائهـا بوحـدات ووظائـف جديـدة.

Vlocity

 Vlocityرائـد عاملـي يف تطويـر برامـج التخزيـن السـحايب املوجهـة للقطـاع
الصناعـي ،وفاعـل نشـيط يف التحـول الرقمـي للمقـاوالت .أنشـأت ،Vlocity
وهـي تنتمـي إىل نـادي املقـاوالت املائـة الرائـدة التـي حددهـا تصنيـف
«« ،»Forbes Cloud 100التخزيـن السـحايب العمـودي الصناعـي» برشاكـة مـع
 ،Salesforceصاحبـة الريـادة العامليـة يف مجـال تدبير العالقة مع الزبنـاء .بخصوص
مشروع «إنـوي» ،سـاهمت  Vlocityبتقنيـة  Telcoللتنسـيق التجـاري بين الزبنـاء،
وتدبير سـلة الطلبـات ،ومتابعـة دورة حيـاة الزبـون ،فضلا عـن تصميـم العـروض
www.vlocity.com
واملنتوجـات املتضمنـة يف الكتالـوغ التجـاري.

Mirum

تتدخـــل ( Mirumمجموعـــة  - )WPPوهـــي وكالـــة رقميـــة تعمـــل عـــى
تطويـــر الجانـــب التجـــاري لزبنائهـــا  -يف عمليـــة إنشـــاء املنصـــات ،وتتبـــع
مســـارات املســـتعملني وتفعيلهـــا .وعملـــت  Mirumعـــى مواكبـــة «إنـــوي»
في ــا يتعل ــق بتصمي ــم وتطوي ــر الجان ــب التقن ــي الخ ــاص بزبن ــاء « ،»winم ــع
أخ ــذ الخصوصي ــات الت ــي تتمي ــز به ــا مختل ــف األنظم ــة املعلوماتي ــة لـ«إن ــوي»
بع ــن االعتب ــار ،وكل ه ــذا م ــن أج ــل من ــح زب ــون « »winتجرب ــة غ ــر مس ــبوقة،
تك ــون س ــهلة وحدس ــية .لتحقي ــق ه ــذه الغاي ــة اعتم ــدت  Mirumع ــى منص ــة
www.mirumagency.fr
 Salesforceوحلـــول .Vlocity

ملف صـحـف ــي
win
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