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Telefonní asistent 
s umělou inteligencí

Asistent odbavuje příchozí a odchozí 

hovory formou hlasového automatu

KDO JSME?



V ČEM TO 

POMAHA

Veškeré zákazníky odbaví ihned
Žádné čekání na lince už ani minutu

Obslouží zákazníky 24/7
Mimo pracovní dobu, o víkendu a svátcích

Hromadně osloví libovolný počet kontaktů
Tisíce hovorů během několika minut

Vyřeší náhlé výpadky kapacit
Robot může odbavit nárazově i velké množství hovorů

Jednoduše vyřeší rutinní dotazy
Vyřeší často opakující se jednoduché dotazy, 

aby operátoři měli čas na ty složité



BUDOUCNOST AI
v zákaznické péči

80 % zákaznických požadavků mohou vyřešit 
roboti

 70 % firem bude do roku 2030 používat nějakou 
formu umělé inteligence

V roce 2021 bude min 15 % péče o zákazníky plně 
obsluhováno umělou inteligencí, což znamená 
nárůst o 400% oproti roku 2018

[1] https://www.accenture.com/t00010101T000000__w__ /br-pt/_acnmedia/PDF-45/Accenture-Chatbots-Customer-Service.pdf

[2] https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-AI-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy

[3] https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-trends-gartner-hype-cycle-customer-service-customer-engagement/
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K získání rychlé odpovědi zákazníci preferují 

telefonní hovor.1

Rychlejší a přesnější odpověď. 

Dostupnost 24/7.

[1] https://99firms.com/blog/customer-service-statistics/#gref

BUDOUCNOST AI
v zákaznické péči



Co je Voicebot?



Z ČEHO SE SKLÁDÁ VOICEBOT

Text-To-Speech (TTS)

syntetický hlas, který mluví. Snahou je, aby bot zněl co možná 

nejpřirozeněji, ale zůstal se robotem

Speech-To-Text (STT)

nástroj pro převod mluveného slova na text. Čím přesnější tento přepis 

bude, tím kvalitnější je vstup pro „mozek“ bota

NLP či NLU

„mozek“ bota, který vybírá správnou odpověď



JAK FUNGUJE VOICEBOT
Odchozí volání



JAK FUNGUJE VOICEBOT
Příchozí volání



Operátor přijme 
hovor

Pochopí požadavek

Operátor přepojí na 
robota, ten dokončí

Operátor odbaví 
zákazníka

KonecKonec

Pokud je dotaz složitý

JAK FUNGUJE VOICEBOT
Příchozí volání (var.2)



Nejčastější příklady 
použití voicebota



UPLATNĚNÍ VOICEBOTA
nejčastější use cases

1. Rutinní dotazy a požadavky

2. Náhrada hlasového menu (IVR)

3. Helpdesk linky

4. Odbavení čekajících hovorů na lince

5. Odchozí hovory

https://vocalls.cz/cs/blog/4-priklady-vyuziti-hlasovych-robotu



UPLATNĚNÍ VOICEBOTA
některé naši zákazníci

Member of the KBC Group
Hlasový routing pro příchozí 
hovory

Member of the Generali Group
Voicebot na lince pro silniční asistenci, 
pomohli jsme řidičům ušetřit 30 000 
hodin čekání na silnicích

Member of the Allianz Group
Voicebot na Lince pomoci řidičům 
a také na lince, kde odbavuje 
čekající klienty



JAK TO FUNGUJE V PRAXI

Jak to občas funguje v praxi

(pustím audio)



Jak ve Vocalls vytváříme 
voiceboty?

Ve Vocalls máme vlastní Designer 

hlasových i textových scénářů. 

DESIGNER



2. Prototyp
Vytvoření funkčního prototypu je otázkou chvilky

3. Testování
Přímo ze scénáře Vám asistent zavolá

5. Správa kampaní
Přehledné výsledky i reporting

1. Návrh
Jednoduše, bez znalostí programování

4. Provoz
Po napojení na ústřednu lze kampaň spustit

HLAVNÍ FUNKCE



INTERFACE

Vocalls designer



TVORBA FLOW

Propojením jednotlivých prvků k 

sobě vytvoříte scénář, který lze 

libovolně dále větvit. 

K zefektivnění tvorby scénáře jsou 

k dispozici základní i pokročilé 

komponenty



KOMPONENTY

Designer obsahuje komponenty k získání dat od klienta. 

Uvnitř komponent je scénář s několika konverzačními uzly.

● jméno a příjmení

● adresa

● rodné číslo

● SPZ

● datum

● telefon

● různě typy čísel



GLOBÁLNÍ INTENTY

Designer obsahuje také 

předpřipravené globální intenty – 

volitelné reakce na vstupy, které bot 

zachytává kdykoliv v průběhu hovoru.

● přepojení na operátora

● zopakování

● čekání

● reakce na sprostá slova



TESTOVÁNÍ

Přímo z Designeru umí bot 

zavolat na Vaše číslo. 

K dispozici je ihned také přepis 

hovoru včetně vytěžených dat 

i jeho nahrávka.



SPRÁVA KAMPANÍ

V Kampaňovém modulu lze 

spravovat odchozí nebo příchozí 

linku v reálném čase. 

K dispozici jsou výsledky kampaně 

s možností detailního zobrazení 

jednotlivých kontaktů a jejich 

průchodů scénářem.



INTERFACE

Administrace



ETICKÝ KODEX

Při tvorbě scénářů se vždy řídíme etickým kodexem.

1. Voicebot se vždy představí jako virtuální operátor/ka nebo 

robot.

2. Voicebot vždy jasně uvádí za koho volá a co je důvod hovoru.

3. Pokud člověk nechce mluvit s robotem, má možnost 

přepojení na operátora.

4. Neposkytujeme voicebota k telemarketingu ani politickým 

kampaním.

5. Nabízíme využití ženského hlasu stejně tak jako mužského.



S ČÍM SE POTÝKÁME

Problémy a výzvy při tvorbě voicebotů

1. Telefon je paradoxně jedno z nejhorších médií na přenos 

zvuku (obzvlášť pokud stojí člověk třeba na dálnici)

2. Diktování SPZ a rozpoznávání čísel (např. spz 6HZ 3433 robot 

rozpozná jako “šéf házet chci který citaci”)

3. (Většinou) starší lidé, kteří se moc rozpovídají :)



TooBizi 
Chytrá hlasová schránka

DALŠÍ PROJEKT



ZAJÍMÁ VÁS VÍC?



TÝM VOCALLS



A POŘÁD NÁS NENÍ DOST

Hledáme především 

Voiceflow Buildery
Kontakt: artem@vocalls.cz ��



www.vocalls.cz

Chcete si popovídat s robotem?

+420 228 227 748 



www.vocalls.cz

Děkujeme za pozornost



www.vocalls.cz

Máte otázky?


