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 دستیار صوتی پاسخگوی مشتریان

 

 

 

 مقدمه 

 مه ی صنعت بیان  خدمات مشتر  در تغییر بنیادین  1ی ا محاوره یهوش مصنوعنقش  

وجود دارد. در  ی موبایلهاشن یکیاپل  قیاز طر  دهایمراکز تماس و انواع خر  ان،یارتباط با مشتر  ،ایبیمه انواع خدمات    افتیامروزه امکان در

زمان   . آوردیبه ارمغان م انیمشتر  یبرا ی مطلوب یارائه شود تجربه کاربرهای هوش مصنوعی فناوریخدمات با استفاده از  نیا کهی صورت

پردازش   مشتریان  انتظار مصنوع   یطوالنهای  و  هوش  می  یامحاوره  یبا  هزینهکاهش  کاهش  در  همچنین  فناوری  این  های  یابد. 

نامه، پشتیبانی مشتریان و دریافت ادعای خسارت امکان استفاده از این فناوری در مشاوره خرید، خرید بیمه  است.دهنده موثر  خدمات

 وجود دارد. 

 اهداف اصلی طرح 
.  است  یمنابع انسان  شیمستقل از افزا  انیمراکز خدمات مشتر  یریپذفراهم کردن امکان توسعه   ،یمجموعه فناور  نیا  یژگیو  نیترمهم

 ی دانش  ییبه عنوان دارا  یشبکه عصب  ی آن رو  ییایتر پاو از همه مهم  ی و گسترش عمق درخت دانش  یدانش سازمان   یعیتجم  شیافزا

  ی افزارو نرم   یافزار سخت   رساختیبا اضافه کردن ز  یکار  کیکه در ساعات پ   یابه گونه  د،ی نمایفراهم م  را  یریپذسازمان، امکان توسعه

 .گرددیبدون وقفه و بدون صف انتظار فراهم م یده سیامکان سرو

 معرفی و نتایج اجرای طرح 
فراهم    نی مخاطب  یخودکار به اکثر سواالت تکرار  ی دهامکان پاسخ  ،یآموزش  ندیفرا  یط  یبر هوش مصنوع   یمحاوره مبتن  سامانه  در

استفاده در    تیقابل  یفناور  نیا  نی. همچنابدییارتقا م  ییپاسخگو  تیفیک  ،یافتیدر  یهادوره آموزش و داده  شی. و با افزاشودیم

اولو   ندهیاحساس گو  صیتشخ  ،ییگوپاسخ  تیفیکنترل ک  یهاحوزه  دارد.  نیبه مخاطب  ییپاسخگو  یبندت یو  مزایای مهم   را  از 

 مود: توان به موارد زیر اشاره ناستفاده از این فناوری می

 بدون نیاز به گسترش منابع انسانی  2توسعه پذیری کسب و کار  .1

 
1 Conversational Artificial Intelligence 
2 business scalability 
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 بدون نیاز به اپراتورهای شیفت شب   7*24پاسخگویی  •

 کانال هوشمند ارتباط با مشتری .2

 مشتری   تجربهتوسعه با هدف  با مشتریان )و فعاالنه(  ارتباط دوطرفه  •

 )صوت، تصویر، فایل(  چند رسانه اییارتباط  •

 فکری سازمان داراییبه عنوان  مدیریت دانش پایا  .3

 افزایش تجمیعی دارایی فکری در طول زمان  •

 ی نگهداری مرکز تماس هاجویی در هزینهصرفه  .4

   3داده کاوی و علوم های دادهو استفاده از روشهای ارزشمند و تحلیل احساسات و رفتار آوری دادهجمع  .5

 توسعه بازار کاوی و تحلیل رفتار مشتری در حوزه استفاده از متن •

 

 
3 Data Science  


