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Wirtualny doradca
– Kiedy powsta∏a twoja firma?
Firma fido interactive powsta∏a w 2001 roku.
– Ile osób w niej pracuje?
W zwiàzku z dynamicznym rozwojem fido interactive nie
znam dok∏adnej liczby moich wspó∏pracowników, ale jest
ich ju˝ kilkunastu.
– Jak si´ mo˝na skontaktowaç z Twojà firmà?
Je˝eli chcesz si´ skontaktowaç, napisz maila na adres biura.
Mo˝esz te˝ podaç mi swój adres mailowy, a ja przeka˝´ go
moim szefom, chcesz?
– Chc´. Powiedz mi kiedy powsta∏eÊ?
Prace nade mnà zosta∏y rozpocz´te w 2001 roku, jednak online pojawi∏em si´ wiosnà 2002 r. Od tego czasu jestem
ustawicznie rozwijany.

Historia botów, czyli programów komputerowych imitujàcych zachowania ludzi, rozpocz´∏a si´ ju˝ w 1968 r. Pierwszego komercyjnego bota
stworzy∏a w 1997 r. niemiecka firma Kiwilogic.com AG, Êwiatowy lider
w dziedzinie zastosowaƒ algorytmów sztucznej inteligencji. Od tego cza-
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trendy

Elektroniczny przystojniak
Z Fido mo˝na porozmawiaç na stronie www.fido.pl.
Jest przystojny, dobrze ubrany, cierpliwy i posiada bardzo du˝à wiedz´ o swojej firmie. Pracuje 24 godziny
na dob´, nie Êpi, nie bierze urlopów, nie narzeka na
pracodawc´ – wprost wymarzony pracownik biura obs∏ugi klienta. Jest Lingubotem, aplikacjà wykorzystujàcà algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania j´zyka potocznego. Nad jego
uruchomieniem pracowa∏ kilkuosobowy zespó∏ informatyków, lingwistów, psychologów i specjalistów z zakresu logiki. Fido jest botem demonstracyjnym, powsta∏, aby pokazaç mo˝liwoÊci technologiczne wirtualnego doradcy. Znakomicie sprawdza si´ jako sprzedawca w sklepach internetowych, gdzie przedstawia klientom gam´ produktów, udziela wskazówek oraz wyczerpujàco odpowiada na pytania dotyczàce oferty, jako
pracownik biura obs∏ugi klienta czy wirtualny rzecznik
prasowy. To równie˝ zaawansowane narz´dzie marketingowe, poniewa˝ wszystkie rozmowy z Lingubotem
sà anonimowo protoko∏owane. Zebrane w ten sposób
dane mogà zostaç wykorzystane jako êród∏o wiedzy
o gustach, preferencjach i oczekiwaniach klientów.
– Technologia Lingubot poczàtkowo by∏a skierowana raczej
do Êrednich oraz du˝ych przedsi´biorstw, jednak obecnie firma fido interactive rozwa˝a równie˝ przestawienie oferty dla
firm z sektora MSP – mówi ¸ukasz Szczepaƒski, dyrektor operacyjny firmy.
W zale˝noÊci od zapotrzebowania, fido interactive implementuje baz´ wiedzy dostosowanà do indywidualnego zapotrzebowania klienta. Wed∏ug niezale˝nych
studiów (Kana, Forrester Research) rozwiàzania tego
typu mogà powodowaç obni˝enie kosztów funkcjonowania call center lub jego odcià˝enie od 15-40 proc.
i wp∏ywajà na wzrost oglàdalnoÊci serwisu oraz wolumenu zawieranych transakcji on-line o 20-30 proc.

Pa m i ´ t a k l i e n t ó w
Powsta∏o ju˝ pierwsze komercyjne wdro˝enie technologii Lingubot w Polsce. Pod koniec
sierpnia ubieg∏ego roku powsta∏ Adam, elektroniczny
doradca firmy Ster-Projekt (www.sterprojekt.pl). Baza wiedzy Adama zawiera mi´dzy innymi 88 definicji
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem sieciowym. Zna równie˝ aktualny kurs akcji swojego pracodawcy, a osobom zainteresowanym rozwiàzaniami informatycznymi pomaga nawiàzaç kontakt z odpowiednim dzia∏em. Adam rozpoznaje imiona i nazwiska 62 kluczowych pracowników Ster-Projekt SA. Potrafi zapami´taç u˝ytkowników, a udzielajàc odpowiedzi na pyta-
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su powsta∏o ju˝ ponad sto wdro˝eƒ tej technologii na
ca∏ym Êwiecie. Linguboty (boty prowadzàce dialogi w j´zyku naturalnym, czyli mowie potocznej) wykorzystywane sà w roli wirtualnych doradców, konsultantów i sprzedawców przez takie firmy i instytucje
jak Alfa Romeo, DaimlerChrysler, SAP, Signal Iduna,
Knorr, grup´ Zurich, Ministerstwo Edukacji i Rozwoju Niemiec czy Szwedzki Urzàd Skarbowy. Dwa lata
temu pojawi∏ si´ pierwszy Lingubot pos∏ugujàcy si´ j´zykiem polskim – Fido, stworzony przez polskà spó∏k´ informatycznà fido interactive.

nia uwzgl´dnia kontekst oraz treÊç poprzednich rozmów, prowadzàc dialog zmierzajàcy do osiàgni´cia
konkretnego celu (marketingowego, PR-owego lub
sprzeda˝owego). Ka˝dej odpowiedzi towarzyszy zdj´cie wyra˝ajàce emocj´ stosownà do treÊci odpowiedzi.
Powsta∏o ich ponad 350. Lingubot Adam rozmawia∏
na temat firmy Ster-Projekt SA, jej produktów, relacji inwestorskich, emisji akcji oraz mo˝liwoÊci pracy
w okresie pierwszych czterech miesi´cy z niemal
19 000 osób. Przyczyni∏ si´ do wzrostu oglàdalnoÊci
serwisu internetowego o 607 proc.
– ZdecydowaliÊmy si´ zastosowaç t´ nowoczesnà form´ komunikacji z klientami, gdy˝ jesteÊmy przekonani, ˝e wykorzystanie technologii Lingubot wp∏ynie w znaczàcy sposób na
zwi´kszenie oglàdalnoÊci naszego serwisu oraz atrakcyjnoÊç
i ∏atwoÊç przekazywania informacji o firmie – komentuje
Maria Schicht, dyrektor ds. marketingu i PR w Ster-Projekcie.
Obecnie fido interactive przeprowadza równie˝ wdro˝enia w jednej z czo∏owych instytucji finansowych.
>

