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Akıl ı Sanal Asistan (chatbot) nedir ?
Sanal asistan, dijital dünyada yazılı ve sözlü olarak kullanıcılar ile ihtiyaç duydukları anda iletişim kurmayı sağlayan yapay zeka destekli sohbet yazılımıdır.
Sadece kendisine soru sorulduğunda yanıt verebileceği gibi, kullanıcı ile etkileşime girerek gerektiğinde bir çalışanın sergileyeceği davranışları öğrenme ve uygulama yeteneğine
sahiptir. Anlık mesaj ve konuşma yolu ile web ve mobil uygulamaların sağladığı servisleri daha basit ve kolay erişebilir hale getirme amacıyla son dönemde sıklıkla tercih
edilmektedir.

Neden şimdi ?
Türkiye’de ve dünyada daha önce benzeri görülmemiş COVID-19 salgını hemen hemen her sektördeki dinamikleri etkilemekte, iş süreçlerinde değişiklikler oluşmaktadır. Kısa
zaman diliminde ortaya çıkan bu yeni düzene mevcut kaynaklar ve sınırlı çalışanlar ile uyum sağlamaya çalışan kurumların iletişim gücünü yüksek tutacak ve verimli çalışma
ortamını devam ettirecek önlemlere olan ihtiyacı da artmaktadır.

Yaklaşımımız
KPMG olarak yapay zeka ve doğal dil işleme konusundaki uzmanlığımızı teknoloji işbirlikleri ile harmanlayarak kurumların var olan güncel problemlerine kısa sürede çözüm
sağlayacak, hızlı ve ölçeklenebilir sanal asistan yazılımı geliştirmekteyiz. Bu yenilikçi yaklaşım ile COVID-19 sebebiyle iş dünyasında yaşanan uzaktan çalışma ve sınırlı iletişim
probleminin yarattığı sosyal ve ticari etkileri hafifletmeyi amaçlamaktayız.

Temel uygulama alanları

Bankacılık

Sigorta

Havayolu

E-ticaret

İnsan
kaynakları
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Platformun temel özellikleri
Yapay zeka ve doğal dil
•

Arka planda çalışan doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi ile doğal ve basit diyalogların yanı sıra sürekli etkileşim gerektirecek konularda
dahi gerekli görevleri tamamlama yeteneğine sahiptir.

•

Reaktif ve proaktif dialoglar ile kullanıcı deneyimini geliştirme ve kişiselleştirme imkanı sağlar.

Müşteri hizmetleri
•

Konuşmanın herhangi bir yerinde kullanıcıyı çağrı merkezine yönlendirmesi gerektiğini bilir, gerektiğinde farklı servisler ile entegreli çalışarak
aralıksız kullanıcı deneyimi sağlar.

Çoklu kanal desteği
•

Web, mobil veya herhangi bir cihaz ile entegre olacak şekilde tasarlanmış olup, kanal bağımsız olarak kullanıcı desteği sağlar.

Hızlı ve tam entegrasyon
•

Açık kaynaklı SDK sistemleri ile popüler uygulamalar ve var olan kurum içi uygulamalar ile hızlıca entegre olabilmeyi sağlarken geliştiricilere de
kolay ve hızlı test etme imkanı verir.

7/24 Erişilebilir sistem
•

Hızlı ve güvenilir cevaplar vererek, kullanıcıları beklemek zorunda bırakmadan 7/24 kesintisiz destek sağlar.

Analitik ve raporlama sistemi
•

Gelişmiş raporlama özelliği ile kullanıcılar ve mobil asistan arasındaki geçmiş etkileşimleri analiz etme imkanı sağlar.

•

Güncel konuları fark ederek asistanın öğrenmeye devam etmesini ve sürekli güncel kalmasını kolaylaştırır.

KVKK uyumlu altyapı
•

KVKK ve Veri Güvenliği süreçlerine uyumlu altyapılar ile entegre edilerek kişiselleştirmiş müşteri deneyimi sunarken kişisel verilerin
korunmasına da olanak sağlar.
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Başlıca faydalar
Acil durum desteği
•

Türkiye’de ve dünyada daha önce benzeri görülmemiş pandemi durumlarında sınırlı çalışan ve sınırlı çalışma saatlerinde bile 7/24 destek
sağlayarak müşteri memnuniyetinde ve işlem süreç yönetiminde aksamaların oluşmasının engellenmesi.

Müşteri memnuniyetinin sağlanması
•

Artan müşteri kitlesine destek veren mevcut dijital kanalları Mobil Asistan ile destekleyerek müşterilere doğrudan, basit ve doğal bir etkileşim
olanağının sunulması.

•

Binlerce müşteriye aynı anda ve ihtiyaç duyulduğu zaman destek sağlanması.

Çağrı merkezi yoğunluğunun azaltılması
•

Daha önceden çağrı merkezi çalışanlarının üstlendiği basit ve tekrarlanabilir işleri Mobil Asistan’a yönlendirerek çalışanların daha kaliteli ve
tatmin edici işlerde kullanılmasının sağlanması.

•

Kaynakların doğru kullanılması ile çağrı merkezindeki operasyonel verimliliğin arttırılması.

Dijital dönüşümde rekabet avantajı
•

Günden güne artan teknoloji ve kurumlar arasındaki rekabet ortamını yapay zeka ile avantaja çevirecek sistemlerin tasarlanması.

•

Var olan sistemleri değiştirme gerekliliği olmadan dijital dönüşüm konusunda büyük bir adım atılması.

Sürdürülebilir ve geliştirilebilir mimari
•

Oluşturulan Sanal Asistanları değiştirme gereksinimi olmadan ilerde doğabilecek yeni ihtiyaçlara çözüm sağlayan sistemlerin tasarlanması.
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