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CHAT





SMART AGENT
SUGGESTIONS

Reduce chatting AHT





Hallo u chat met Fred Kroket, hoe kan 
ik u helpen?

Ik wil alles weten over de 
Vlaamse regering

This is the actual answer |

Ik heb meer informatie over
- Vlaamse Regering | 

Vlaanderen.be
- De werking van de Vlaamse 

regering

SMART AGENT 
SUGGESTIONS

Q+A = Reinforced Learning

SUGGESTION

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering
https://overheid.vlaanderen.be/over-de-vlaamse-overheid/wegwijzer-vlaamse-regering/de-vlaamse-regering-en-de-vlaamse-ministers
https://overheid.vlaanderen.be/over-de-vlaamse-overheid/wegwijzer-vlaamse-regering/de-vlaamse-regering-en-de-vlaamse-ministers


FIRST TIME RIGHT
Reduce amount of contacts overall



Hallo, type hier uw vraag, dan zoeken 
we een antwoord. indien dit niet goed is 
kan u verder chatten met een 
medewerker.

Waar ligt het lovelinggebouw ?

Over het lovelinggebouw kan je hier 
alles te weten komen.
Wenst u nog steeds met iemand 
doorverbonden te worden?

Neen, dankjewel

Hallo, type hier uw vraag, dan zoeken 
we een antwoord. indien dit niet goed is 
kan u verder chatten met een 
medewerker.

Heb ik recht op kinderbijslag

Over het groeipakket kan je hier zeer 
veel informatie vinden.
Wenst u nog steeds met iemand 
doorverbonden te worden?

Ja, graag

Ik verbind u door met een medewerker.
Er zijn nog X wachtenden voor u. 

POSITIEVE MATCH NEGATIEVE MATCH

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent


Hallo, type hier uw vraag, dan zoeken 
we een antwoord. indien dit niet goed is 
kan u verder chatten met een 
medewerker.

Waarom zijn de bananen krom?

Daar kan ik helaas geen antwoord op 
geven.

Ik verbind u door met een medewerker.
Er zijn nog X wachtenden voor u. 

Hallo, type hier uw vraag, dan zoeken 
we een antwoord. indien dit niet goed is 
kan u verder chatten met een 
medewerker.

Vlaamse regering

Ik heb meer informatie over
- Vlaamse Regering | Vlaanderen.be
- De werking van de Vlaamse regering

Wenst u nog steeds met iemand 
doorverbonden te worden?

Neen, dankjewel

GEEN MATCH  MEERDERE MATCHES

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering
https://overheid.vlaanderen.be/over-de-vlaamse-overheid/wegwijzer-vlaamse-regering/de-vlaamse-regering-en-de-vlaamse-ministers


Hallo, type hier uw vraag, dan zoeken 
we een antwoord. indien dit niet goed is 
kan u verder chatten met een 
medewerker.

Waar ligt het lovelinggebouw ?

Over het lovelinggebouw kan je hier 
alles te weten komen.
Wenst u nog steeds met iemand 
doorverbonden te worden?

Ja, graag

Hallo met Fred Kroket, hoe kan ik u 
helpen?

Het adres van het lovelinggebouw is: 
...

VOORLICHTER

Reinforced

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent


MAIL





PREDICT SCRIPT
Reduce AHT Search time



SEARCHTERM | 

  CRM QUESTION FIELD 

SCRIPT RESULT PAGE

PRELOADED WITH SUGGESTED 
SCRIPT

Inform

PREDICTION

REINFORCEMENT

INPUT

FRONT
OFFICE

AIPREDICTION



PREDICT MAIL TRANSFER
Reduce amount of mail transfers



FRONT
OFFICE

EMAIL

BACK
OFFICE

Manuele escalatie

Standaard Flow

Automatische 

escalatie

Input





TELEFONIE





SPEECH TO TEXT IVR
Reduce amount of transfers



SKILL 1

CALL

STT IVR

SKILL 2

Asterisk or TWILIO
Stream to

Flemish STT
Streams to 

Intent detector
Returns SKILL

CALL IS ROUTED

Fallback Default 
IVR



Genesys CTI

Speech to text  (streaming interface)

Intent detection (Streaming interface)

Route to Skilled agent 

PSTN CALL

Call is transfered to

Call is streamed to

Live annotates the audio

Returns Skill or fallback Skill



DIY or STT-AAS?



Bestaat enkel bij google in NL_NL
https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/languages

Streaming speech to text is (nog) niet beschikbaar in
- watson

- aws
-azure

STT-AAS

https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/languages


Arinti Preferred partner
Example project together: IVR for TOURING

Genesys plugin + streamin api available



SMART FAQ IN STT IVR
Reduce amount of calls overall



SKILL 1

CALL

STT IVR

SKILL 2

Asterisk or TWILIO
Stream to

Flemish STT
Streams to 

Intent detector
Returns FAQ

TTS ANSWER

-

Fallback Default 
IVR

Detect FAQ

Detect SKILL



Genesys CTI

Speech to text  (streaming interface)

Intent detection (Streaming interface)

PSTN CALL

Call is transfered to

Call is streamed to

Live annotates the audio

Returns FAQ answer

Text to speech (Stream to audio channel)



RECAP
Modular / Microservice Architecture:

STT API : Myforce
AI/Bot API : Arinti
TTS API : TBD

Augment the Agent experience, 
minimal impact, maximal output



https://docs.google.com/file/d/1BmkupFL3VrYXMBzj2-31luVyRjTx6aiK/preview

