KICK OFF TURBOT 2.0
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TURBOT STATUS UPDATE
1. Wie is wie in deze call? (10 mins)

2. Toelichting onderzoek: scope & stand van zaken (10 mins)
3. Chat bot implementatiegids als onderzoekskader (10 mins)
4. Chat bot canvas toelichting & uitwerking (20 mins)
5. Korte Q&A (10 mins)
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1. WIE IS WIE?
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TURBOT ONDERZOEKSTEAM
Jelle Van Camp

Lynn Houthuys (De Nayer – Applied AI)



Beslissingswijzer / ROI modellen



Onderzoek technisch speelveld chat bots



Kwalitatief onderzoek (diepte-interviews)



Beslissingswijzer technologische opties



Ondersteuning piloot projecten



Ondersteuning uitwerking pilootprojecten

Michelle Lenaerts

Steven De Hertogh



Kwantitatief onderzoek



Uitwerking chat bot canvas



Gebruikersonderzoek piloot projecten



Deskresearch & trend onderzoek

Sven De Clercq

Marijke Brants



Projectopvolging / gebruikersgroep



Projectopvolging onderzoek



Kwalitatief onderzoek & desk research



Kwalitatief onderzoek & desk research



Ondersteuning piloot projecten



Ondersteuning piloot projecten
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AANWEZIGE LEDEN BEGELEIDINGSGROEP
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2. DOELSTELLINGEN & OPZET
ONDERZOEKSPROJECT
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SPREIDSTAND VAN VLAAMSE KMO’S & ORGANISATIES
• 24/7 dienstverlening

• veel repetitieve taken en processesn

• instant antwoorden en support

• beperkte middelen & mensen

• via kanalen die klant verkiest

• mensen inzetten op ‘added value’ taken

(whatsapp, FB messenger, SMS,..)
• olympisch minimum ligt hoger

• toenemende (buitenlandse) concurrentie
• manuele opvolging & IT legacy

Hoe kunnen technologische innovaties/oplossingen hierbij helpen?
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•

Waar en wanneer AI chat bots best inzetten of kiezen voor alternatieve oplossing?

•

Hoe AI chat bots effectief implementeren?

•

Hoe de kosten, baten en impact op de organisatie in kaart brengen?

•

Welke nieuwe ‘skills’ en ‘expertises nodig binnen de organisatie?

ALGEMENE ONDERZOEKSDOELEN
1.

De noden en impact van repetitieve taken/processen in kaart te brengen

2.

De juiste technologie/oplossing helpen kiezen die het best aansluit bij de specifieke
context en situatie, waarbij ook alternatieve oplossingen zoals Robotic Process
Automation (RPA) of andere opties (bv. conversatie-gebaseerde web formulieren, NLP
gebaseerde website zoekmodules, NLP based e-mail treatment…..) worden geëvalueerd.

3.

Dialoog gebaseerde AI oplossingen, met focus op AI chat bots, optimaal te
implementeren en bij te sturen aan de hand van een getest en bewezen stappenplan
met specifieke inzichten, gidsen en expertise-deling (ROI, opleiding, impact).
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CONCRETE DOELEN & LEVERBAARHEDEN (1/2)
Technologieverkenning: technologische opties en alternatieven aanreiken en evalueren

1.

▪ Inventarisatie van de toepassingsmogelijkheden van AI chat bots of mogelijke alternatieven

▪ Inventarisatie en evaluatie van de mogelijke technologische opties van AI chat bot oplossingen
en de impact ervan op de organisatie en de kosten/baten.
2.

Inventarisatie van de behoeften, attitudes en verwachtingen bij eindgebruikers m.b.t. AI chat bot
toepassingen en ervaringen & de ‘best practices/ervaringen’ bij Early Adoptors.

3.

Ontwikkeling van concrete tools (keuzewijzers, stappenplan, canvas, best practice sharing,…) voor de
opzet, implementatie en optimalisatie van AI chat bots of een aantal alternatieve technologieën

4.

Ontwikkeling van een ROI-calculator en KPI-monitoring tool voor de evaluatie van een AI chat bot
project
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CONCRETE DOELEN & LEVERBAARHEDEN (2/2)
Technologievertaling: praktijkervaringen als toets voor de hulpmiddelen

5.

▪

Uitwerking van 4 pilootprojecten (proof-of-concepts) gericht op de automatisatie van repetitieve
processen/vragen via dialoog gebaseerde digitale assistenten (AI chat bots)

▪

Validatie en iteratie van de aangereikt tools op basis van deze praktijkervaringen.

Kennisverspreiding bij minimaal 140 KMO’s en binnen het onderwijsveld:

6.
▪

Via een online platform met boven vermelde gidsen, wijzers en calculator

▪

Via workshops, seminaries en publicaties in samenwerking met partners en media

▪

Via inbedding in de opleidingen en inzet van studenten bij de pilootprojecten
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WELKE IMPACT WILLEN WE HEBBEN?
1. Versterking van de concurrentiepositie
2. Verhoogde klanten-loyauteit en tevredenheid
3. Efficiëntie-verhoging door automatisatie
4. Een verhoogde job-satisfactie
5. Vompetentieverhoging werknemers
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GEWIJZIGDE FOCUS TURBOT 2.0
• Meer focus op de vraag en nood aan efficiëntiewinsten d.m.v. automatisatie van taken en

processen maar met het behoud van een optimale klantenbeleving via dialoog
gebaseerde technologie zoals AI chat bots
• Duidelijker aangeven welke technologische alternatieven er zijn indien dialoog

gebaseerde AI oplossingen niet de juiste meerwaarde kunnen creëren.
• Verhogen van het aantal web en consultancy agentschappen  als ‘accelerator’ van de

kennisdeling
• Extra focus op de “Toegepaste AI werknemer van de toekomst”  integratie in onze

eigen opleidingen en via opleidingen/workshops gericht op bijscholing.
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3. CHAT BOT IMPLEMENTATIEGIDS
ALS ONDERZOEKSKADER
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CHAT BOT STAPPENPLAN
1. BEPAAL DE CHAT BOT BEHOEFTEN, DOELEN en SCOPE
•

Voor wie? - doelgroep (gebruikers en eindgebruikers)

▪

Voor wat? - noden/behoeften (eind)gebruikers

▪

Waarom? - doelen - business objectieven

▪

Door wie? - wie zal dit binnen de organisatie opnemen

▪

Met wie? - welke technologie, partner,

▪

Waar? - Facebook, Slack, website, SMS, Voice,…

▪

Wanneer? - is er een bepaalde gewenste timing voor het project (bv.
Event)

▪

Wie doet beter?- concurrenten met chat bots, goede voorbeelden
andere sectoren
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CHAT BOT STAPPENPLAN
2. BEVRAAG UW KLANTEN & GEBRUIKERS
▪

Inzichten verwerven in wensen/noden/behoeften & attitudes van
uw klanten + betrokken werknemers

▪

Op basis van een standaard vragenlijst template

▪

Map bevindingen met uw ‘chat bot canvas’

3. BEPAAL & PRIORETISEER CONCRETE USE CASES
▪

Ideation oefeningen (design thinking, top tasks, COCD Box,…)

▪

Prioretisering (Dot voting & Impact/Effort analyse)

▪

Bepaal de exacte scope: wat WEL en wat NIET  start SMALL
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CHATBOT STAPPENPLAN
4. GO/NO GO BESLISSINGWIJZER
▪

IT complexiteit inschatting: integratie met systemen, processen,….

▪

Technologie-keuze (AI chatbot of andere oplossingen)

▪

ROI-calculatie

▪

Impact organisatie bepalen

5. KIES DE JUISTE TECHNOLOGIE/PARTNER
•

AI chatbot technology map + Alternative solutions

•

Beslissingswijzer obv:
•

Low level experiment: DIY

•

Business strategy & integratie: Chatbot agency

•

Budget & integratie met andere systemen --> DIY vs Agency

•

Kosten, Setup , Licensing , Support
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CHAT BOT STAPPENPLAN
6. KIES UW CHAT BOT PERSOONLIJKHEID
▪

Formeel/informeel/icoon/persoon/naam/tone of voice/…

▪

Chat bot persoonlijkheidsgids (obv input eindgebruikers)

▪

Afhankelijk van kanalen (messenger, whatsapp, website, slack,…)

7. UITWERKING CONVERSATIE-FLOWS
•

Concrete uitwerking van de mogelijke conversaties

•

Integratie met ‘human take’ over & hoe omgaan met fouten/blokkages

•

Convesatie Design Gids & Tools
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CHAT BOT STAPPENPLAN
8. CHAT BOT SETUP & ORGANISATIE
▪

Afhankelijk van technology/partner: DIY vs Assisted vs Full Service

▪

Training: skills, expertise & best practices (intern, aanwerven, extern)

▪

Integratie in bestaande workflows & verantwoordelijkheden

▪

Optimaliseren van de bot & de flows

▪

Hosting & maintenance (checklist)

7. CHAT BOT TESTING & GO LIVE
•

Chat bot test best practices (input Early adaptors & technische partners)

•

Tools & methodology gids

•

Go live checklist (kanalen, gebruikers, welkom tekst, planning, promotie,
monitoring,….)
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CHAT BOT STAPPENPLAN
9. CHAT BOT MONITOREN & OPTIMALISEREN
▪

Klanten & interne gebruikers bevraging (vragenlijst template)

▪

Chatbot KPI gids

▪

Tools, best practices & tutorials (referenties)

10. CHAT BOT UITBREIDEN (BOT FLOW)
•

Toevoegen van use cases & nieuwe conversatie flows

•

Chat bot FLOW gids visualiseren (stappenplan)

•

Uitbreidingsopties & advies (Voice Assistant, …)
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4. CHAT BOT CANVAS
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TOELICHTING CANVAS
• Chat bot canvas – gebruikersgids
• Toelichting canvas
• Werkopdracht: invullen canvas
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CHATBOT CANVAS - DOELSTELLINGEN
• Communicatiedocument business – technisch (“boundary object”)
−
−
−
−

Overzicht op 1 pagina
Business: Structureren van verwachtingen en ambities
Technisch: Aansturing voor exacte doelstellingen en verwachtingen
Bepaling van de scope

• Gedragen visie
− Creatie door interdisciplinair projectteam
− Levend document
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CHATBOT CANVAS - OORSPRONG
• Structuur gebaseerd op Business Model Canvas (Osterwalder, 2010)
− 9 bouwblokken of centrale vraagstellingen
− Inzicht krijgen in logica en samenhang, door iteratie
− Gebald overzicht in visuele voorstelling

• Centraal staat de waardecreatie
− Voor de klant
− Voor de organisatie
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CHATBOT CANVAS – OPBOUW
• Waardecreatie, meerwaarde
• Extern perspectief: (eind)klant-gericht
− Klanten
− Merkrelatie
− Kanalen

• Intern perspectief: ‘onder de motorkap’
− Acties
− Functionele specificaties
− Stakeholders

• Kosten en baten
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CHATBOT CANVAS - VOORSTELLING
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CHATBOT CANVAS - PROCES
Stap 1. Stel een interdisciplinair projectteam samen
- business-profielen: marketing, communicatie, (na-)verkoop,…
- technische-profielen: IT, data(bank)beheerder, websitebeheerder,…

Stap 2. Doorloop het Chatbot Canvas in voorgestelde volgorde
Stap 3. Herhaal de oefening regelmatig
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CHATBOT CANVAS – BLOK 1. MEERWAARDE
• Voor de klant of eindgebruiker:
− In welke taken zal de chatbot de klant ondersteunen?
− Wat is het voordeel voor de klant om met een chatbot te werken in vergelijking
met hoe de klant nu naar oplossingen zoekt? Wat is er mis met de huidige
werkwijzen?

• Voor de organisatie:
− Op welke commerciële opportuniteiten wil je inspelen met de chatbot? Worden
er extra commerciële resultaten verwacht? Klantentevredenheid?
Klantenretentie? Klantenwerving? Extra verkoop?
− Welke organisationele pijnpunten zal de chatbot verhelpen? Wat kan er
gerealiseerd worden met de vrijgekomen (personeels)ruimte?
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CHATBOT CANVAS – BLOK 2. DE KLANTEN
• Demografische, emotionele, context-gebonden kenmerken
− Welke klantengroepen proberen we te bereiken?
− Zijn ze al klant? Of kunnen het nog prospecten zijn?
− Welke aanleidingen zullen de gebruikers hebben om de chatbot te raadplegen?
En welke emoties gaan daarmee gepaard?
− In welke context zullen de klanten gebruik maken van de chatbot? Achter een
laptop/desktop of met een mobiel toestel?
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CHATBOT CANVAS – BLOK 3. DE MERKRELATIE
• Welke merkelementen willen we meegeven aan de chatbot?
−
−
−
−
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Welke naam krijgt de chatbot? Een woordspeling op het merk?
Welke vorm zal de chatbot aannemen? Mens? Mannelijk, vrouwelijk?
Welke kleurenpalet willen we inzetten?
Toon en persoonlijkheid? Vrolijk, speels, hulpvaardig, onderzoekend, ernstig,
zakelijk, …?

CHATBOT CANVAS – BLOK 4. DE KANALEN
• Belangrijk voor ontwikkelingskeuzes om te bepalen via welke

kanalen de gebruikers de chatbot zullen raadplegen
−
−
−
−
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Eigen website? Ingebed in een bestaande app? Als aparte app? Via sociale media?
Laptop/Desktop? Mobiel? Klein scherm of groot scherm?
Welke talen worden aangeboden? Herkenning/ manuele selectie?
Zal er een handover naar een medewerker mogelijk/noodzakelijk zijn?

CHATBOT CANVAS – BLOK 5. DE ACTIES
• Welke acties moet de chatbot kunnen ondernemen?
−
−
−
−

31

Moet de chatbot open en/of gesloten vragen kunnen stellen?
Moet de chatbot open en/of gesloten antwoorden kunnen interpreteren?
Moet het mogelijk zijn vanuit de chatbot commerciële transacties uit te voeren?
Zal de chatbot interactie-data bijhouden voor latere analyse?

CHATBOT CANVAS – BLOK 6. DE SPECIFICATIES
• Functionele specificaties ter ondersteuning van de acties
− Moet er een vraag-antwoord databank opgesteld worden om de chatbot aan te
sturen?
− Moet de chatbot connectie kunnen maken met interne gegevens/databases?
− Welke integratie is er nodig om handovers te realiseren?
− Hoe wordt databeveiliging en privacy gegarandeerd?
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CHATBOT CANVAS – BLOK 7. DE STAKEHOLDERS
• Welke actoren zijn betrokken bij een succesvolle realisatie van het

chatbot project?

− Interne stakeholders
•
•
•
•
•

Project manager
Marketing
Klantendienst
Interne IT
…

− Externe stakeholders
• Externe profielen bij outsourcing
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CHATBOT CANVAS – BLOK 8. INZET EN KOSTEN
• Een gemeenschappelijke visie voor de opbouw van de business case
−
−
−
−
−
−

Conceptuele ontwikkeltijd
Technische ontwikkeltijd
Software en licenties
Change management
Maintenance kosten en bijsturing
…

• Kostencalculator in ontwikkeling
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CHATBOT CANVAS – BLOK 9. RESULTAAT EN INKOMSTEN
Commerciële
Resultaten
Observeerbaar
Meetbaar

Kwantificeerbaar
Financieel
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Organisationele
Resultaten

BIJKOMENDE VERWACHTINGEN,
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
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NEXT STEPS & TO DO'S
1. Invullen chat bot canvas: tegen 01/05/2020 (doorsturen naar Jelle/Sven)

• 1 op 1 opvolging van canvas indien gewenst
2. Volgende meeting inplannen : 6/05, 7/05, 13/05 of 14/05 (Doodle)
3. Bevraging van uw eindklanten obv Chatbot Enquête Thomas More

• testen + feedback

• interesse voor uitsturen naar klanten/gebruikers (aparte URL mogelijk,
aparte dataset) + Informeer Thomas More eerst voor uitsturen
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