
Wirtualny Asystent głosowy   

Voice bot

rozpoznaje język polski i obsługuje Klientów 24/7 



Voice bot

Słucham Odpowiadam

Co potrafię?

Rozumiem mowę i tekst.  

Mogę rozmawiać w wielu  

różnych językach.

Mogę mówić głosem

naturalnym lub syntetycznym.
Mogę dopasowywać styl  

wypowiedzi do osoby,

z którą rozmawiam.

Raportuję

Dzięki panelowi analitycznemu  

informuję o statystykach

i szczegółach każdej rozmowy.



freePBX

Odbieram iwykonuję  
połączenia

Nie popełniam błędów  

wynikających ze zmęczenia.

Nie ulegam emocjom.

Podejmuję decyzje

Analizuję wypowiedzi  

użytkowników i na ich

podstawie podejmuję decyzje.

Uczę się

Doszkalam się na podstawie  

odbytych rozmów, by lepiej  

obsługiwać klientów.

Potrafię zaspokajać potrzeby różnych branż i dopasowywać się  
do różnych modeli obsługi klienta.



Jak działa bot głosowy?

Słucha -rozumie  

języknaturalny

Klient

Odpowiada -dedykowane  

dialogi (synteza lubnagrania)

Interpretuje i decyduje-

AI steruje rozmową

Uczy się

Integruje się -wykonuje
te same zadania, cokonsultant

Gromadzi statystyki  

i szczegółowedane

w czasierzeczywistym



Jaką motywację mają klienci, by mieć bota?

Przepustowość/  

kolejki

Strefyczasowe

Godzinypracy

Peaki

Koszty

Dostępnoś

ć   i rotacja

pracowników

Prestiż

Stała jakość  

obsługi

Przewaga  

konkurencyjna



Podsumowanie — naszeprzewagi:

Zmiany, modyfikacje, doszkalanie.

Korzystamy zzaawansowanych  
technik programistycznych

i zwinnychprocesów.

Działamy wpartnerstwie z klientem
—szybko i transparentnie.

Silnik niezależny od języka
polski, angielski, rosyjski lub 
inny dowolny.

1 2 3

Nasz system pozwala na szybkie  
skonfigurowanie bota.

Software house z ponad 11 — letnim  
doświadczeniem (technologia, integracje)



Pomysły nawykorzystanie.

WYCHODZĄCE

Umówienie terminu na odbiór/dostarczenie przesyłki

Umówienie na jazdę próbną  

Przypomnienia,powiadomienia  

Ankieta satysfakcji/ NPS  

Badanie rynku

Weryfikacja leadów

PRZYCHODZĄCE

Zamówienie taksówki/kuriera/innychusług

Odpowiedzi na najczęściej zadawanepytania  

Statusprzesyłki/produktu/procesu

Przyjęcie reklamacji  

Zmiana adresudostawy  

Zwrot paczki



WebRTC

Redukuję koszty o minimum 30%.

Eliminuję koszt rotacji
pracowników Contact Center.

Wystarczy doszkolić mnie raz,

by poprawić jakość obsługi.

Korzyści zwdrożenia:



voice bot

Jakość bez kompromisów.

Obsługuje na stałym, najwyższym poziomie  

i zawsze stosuję się do wytycznych.

Nie zapominam o przekazaniu ważnych
informacji.Każdą rozmowę rozpoczynam  

ze świeżą energią.

Nie biorę urlopu, nie choruję  

nie śpię i nie potrzebuję przerw.

Moje cechy to dyspozycyjność igotowość  

do pomocy 24 godziny nadobę,

przez 7 dni w tygodniu. Mogęobsłużyć  

wiele osób jednocześnie.



freePBX

dla handlu:

Potrafię poinformować ostatusie  

zamówienia lubprzesyłki.

Ponieważ jestem w stanie obsłużyć setki  

połączeń jednocześnie, Państwa klienci

błyskawicznie uzyskają informacje dotyczące  

statusu ich zakupów. Dzięki integracjom

z wewnętrznymi systemami, mogę ich
poinformować o nadaniu przesyłki wraz z  

informacją, kiedy ją otrzymają.



Voice bot

Potrafię zarządzaćzwrotami  

oraz wymianamitowarów.

Nikt nie lubi nietrafionych zakupów.
Rozmowa ze mną znacząco przyśpiesza  

proces zwrotu lub wymiany towaru.

Państwa klienci nie muszą już czekać  

na połączenie z konsultantem.

Potrafię poinformować

o wygranych w konkursach.

A następnie zebrać wszystkie dane,  

niezbędne do wydania nagrody.

Dzięki moim rozbudowanym funkcjom  

można precyzyjnie określić kiedy

i w jaki sposób to zrobię.



Wirtualny Asystent

Potrafię umawiaćwizyty.

Dzięki integracji z wewnętrznymi systemami
umawiania wizyt potrafię zarządzać kalendarzem  

pracowników i optymalizować ich obłożenie.

Ponieważ rozumiem język naturalny,
proces umawiania wizyt przez Państwa klientów  

przebiega sprawnie i bezproblemowo.

dla dostawcówusług:



freePBX

Potrafię przeprowadzićankietę  

satysfakcji klientów.

Jestem w stanie wykonać setki połączeń

jednocześnie. Dzięki temu, że nigdy się nie  

męczę, każda rozmowa przeprowadzana

jest na stałym, wysokim poziomie.

Potrafię potwierdzić wizytę

oraz zmienić jej termin lub ją

odwołać.

Dla wygody Państwa klientów, potrafię  

dokonać zmiany terminu lub anulować  

umówioną wcześniej wizytę -również  

podczas telefonicznego informowania  

o zbliżającym się terminie wizyty.



Voice bot

dla centrówmedycznych:

Potrafię identyfikowaćpacjentów  

w bezpieczny sposób.

Ponieważ robię to dużo szybciej, niż  

tradycyjni konsultanci, skracam czas

potrzebny na załatwienie pojedyńczej
sprawy. Identyfikacja pacjentów odbywa  

się zgodnie z najwyższymi standardami

bezpieczeństwa i zgodnie z odpowiednimi  

aktami prawnymi.



voice bot

Potrafięumówić, przesunąć  
termin lub odwołać wizytę.

Dzięki telefonicznemu potwierdzaniu

umówionych wizyt, pomagam zmniejszyć

ilość nieobecności pacjentów a tym samym  

optymalizować obłożenie kalendarza.

Po odwołaniu wizyty przez pacjentamogę  

zadzwonić do osób pilnie potrzebujących  

konsultacji, by umówić je na termin,

który się właśnie zwolnił.

Potrafię obsłużyć setki połączeń
w tym samym czasie.

Nie dopuszczam do powstawania

kolejek – nawet w szczytowych okresach.

Dbam, by klienci byli natychmiast
obsługiwani. Dzięki temu tradycyjni  

konsultanci mogą zająć się bardziej

złożonymi zapytaniami Państwa pacjentów.



freePBX

Potrafię szybko odpowiedzieć  

na pytania najczęściejzadawane  

przez posiadaczypolis.

Potrafię dostarczyć informacji o aktualnym  

zakresie ubezpieczenia oraz procesować  

zapytania, przy których nie jest potrzebna  

obecność tradycyjnych konsultantów.

Po zebraniu wszystkich danych, mogę

przekazać je doradcom, którzy sfinalizują  

rozmowę z klientem.

dla ubezpieczeń:



Voice bot

Potrafię przyjąćzgłoszenie  

o szkodzie i sprawdzić  

status sprawy.

Mogę rozpocząć procedurę zgłaszania  

szkody, zadając podstawowe pytania

związane z jej wystąpieniem.
Zebrane dane przekażę konsultantom,  

w celu dalszego procesowania.

Potrafię kontaktowaćsię

z posiadaczami polis w celu  

jej przedłużenia.

Jestem w stanie przekazać informację
o zbliżającym się okresie wygaśnięcia polisy  

i zaproponować jej przedłużenie. Mogę

również przedstawić nową ofertę ubezpieczeń  

dla Państwa klientów.

POLISA



Voice bot

Potrafię bezpiecznie  

autoryzować klientów.

Dzięki temu klienci mogą mieć dostęp
do wszystkich kanałów komunikacji, bez  

dodatkowej autoryzacji.

Po autoryzacji mogę przekazywać

połączenie do konsultantów w celudalszej  

rozmowy.

dla finansów:



Voice bot

Mogę minimalizować ryzyko  

nieterminowych płatności.

Mogę aktywnie minimalizować ryzyko  

wystąpienia opóźnień w płatnościach,

kontaktując się z osobami, u których może  

wystąpić ryzyko nieterminowej płatności  

w celu uzyskania deklaracji płatności.

Mogę informować klientów  

o opóźnionychpłatnościach.

Ponieważ jestem bardzo wszechstronny,  

mogę kontaktować się za pomocą wielu

różnych kanałów i przypominać o zbliżających  

się lub przeterminowanych płatnościach.

Mogę uzyskać od klienta informację dotyczącą  

terminu opłacenia zaległości i zadzwonić

ponownie, jeśli płatność nie zostanie dokonana.



Voice bot

Dla kogopracuję?

Branża:Uroda

Cel wdrożenia:

Eliminacja długiego czasu oczekiwania  

na połączenie z konsultantem, obsługa  

klienta 24 godziny na dobę, większa  

kontrola nad wydatkami.



Voice bot

Czym sięzajmuję?

Co mówi mój pracodawca o wdrożeniu:

“Klienci oczekują, że infolinia, przez którą można umówić się na wizytę, jest dostępna zawsze

wtedy, kiedy jej potrzebują – także wieczorami i w dni wolne od pracy. Co naturalne nie chcą

też długo oczekiwać na połączenie i załatwienie sprawy. Podjęliśmy zatem decyzję

o dostosowaniu naszej obsługi do potrzeb klientów i wdrożyliśmy wirtualną asystentkę,

która jest dostępna o każdej porze doby i bez względu naruch”

Kluczowe informacje:

-Obsługuję ponad 125,000 rozmów  
rocznie, 

-Brak tradycyjnego Contact Center.

- Obsługa w języku polskim i angielskim.

-Najbardziej zaawansowany bot  
rezerwujący wizyty na rynku.

-Umawiam, przekładam i odwołuję wizyty  

w salonach fryzjerskich.

-Odpowiadam na setki zapytań dotyczących  

godzin otwarcia salonów i dostępnych usług.

-Wysyłam potwierdzenia terminu wizyty  

za pomocą wiadomości tekstowych.

- Integruję się z CRM’em klienta.



Voice bot

Dla kogopracuję?

Branża: Rekrutacja

Cel wdrożenia:

Oddelegowanie konsultantów do bardziej  

złożonych zadań dzięki automatyzacji

umawiania kandydatów na rozmowy  

rekrutacyjne, budowanie przewagi  

konkurencyjnej, obsługa klientów w wielu  

strefach czasowych.



Voice bot

Czym sięzajmuję?

- Integruję się z kalendarzami (G Suite, outlook)

- Zarządzam wolnymi slotami

- Integruję się z ATS/ CRM

- Komunikuję się SMS’owo i mailowo



Voice bot

Dla kogopracuję?

Branża: Logistyka

Cel wdrożenia:

Automatyzacja powtarzalnych procesów,  

całodobowa obsługa Klienta.



Voice bot

Czym sięzajmuję?

- Sprawdzam status przesyłek.

- Integruję się z IVR’em.

- Integruję się z CRM’em.

- Przekierowuję rozmowy do konsultantów.

Kluczowe informacje:

-obsługuję 1 gałąź IVR i 800 rozmów  

miesięcznie

- rozpoznaję 96%przesyłek

- przekierowuję 15%rozmów

- Obsługuję klientów syntezą głosową



Demo

Ankieta satysfakcji po pobycie w hotelu.

22 494 3126

Demo ‘OdwołanieAlarmu’

22 494 3512

Hasło do odwołania alarmu: ‘Chłopaki nie płaczą’

Demo ‘Zbieraniedanych’

22 494 3511

Zbierane są tylko dane, nie obsługujemy żadnych innych pytań/obiekcji.



Pozostańmy w kontakcie!

Więcej informacji znajdzieszna: www.freePBX.pl & www.WebRTC.pl

Masz pytania lub chciałbyś zobaczyć, jakmogęwspomócTwójbiznes?  

Zadzwońdo nas +48 501 379 363

https://www.freepbx.pl/
https://www.webrtc.pl/

