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Napjainkban megfigyelhető ten-
dencia, hogy már szinte minden 
szektorban, így a víziközművek te-
rületén is törekszenek az ügyinté-
zés leegyszerűsítésére, az ügyfelek 
online platformra terelésére.

Egy új rendszerre való átállás 
kérdéseket és nehézségeket vethet 
fel a felhasználók szintjén, hiszen ez 
minden esetben tanulásra készteti 
az ügyfeleket, így kiemelten fontos 
az új rendszer egyszerű és egyértel-
mű használhatósága és átláthatósá-
ga, hiszen bizonytalanság esetén az 
ügyfélszolgálaton csörög a telefon. 

Az elektronikus ügyintézés és a webes tar-
talmak iránt folyamatosan növekvő kereslet 
elengedhetetlenné teszi, hogy reagáljunk az 
ügyfelek potenciális igényeire, és felvegyük 
velük a kapcsolatot az internetes platformo-
kon is. Az online ügyfélkiszolgálás leghatéko-
nyabb és legelterjedtebb formája a chatfunk-
ció, amelyen keresztül a portál üzemeltetői 
valós időben, interaktív módon tudnak a web-
oldal felhasználóival kommunikálni, segíteni a 
weboldal használatában. 

Felmérések bizonyítják, hogy az ügyfél-
szolgálatokat igénybe vevők 88%-ban elége-
dettebbek, ha lehetőségük van chates plat-
formon feltenni a kérdéseiket, illetve 41%-ban 
minden egyéb kommunikációs csatornával 
szemben a chatet részesítik előnyben, különös 
tekintettel a fiatal generációra. Bár a közmű-
szektorban ilyen jellegű statisztika még nem 
született, az elektronikus ügyintézések jelen-
tős növekedésére számíthatunk. Ezt a tenden-
ciát tovább erősíti az a tény is, hogy manapság 
az elektronikus ügyintézésen túl a mobilappli-
kációk is elérhetővé teszik az ügyviteli folyama-
tokat a felhasználók számára.

Az üzleti szférában statisztikákkal bizo-
nyított tény, hogy az online chat beüzemelé-
se 40-60%-os konverziónövekedést biztosít, 
ami nagymértékű ügyfél-elégedettséget vonz 
maga után. A valós idejű online ügyfélszolgálat 
tehát jelentős mértékben segíti az  ügyfeleket az 
elektronikus tranzakcióik lebonyolításában.

 operátorok kihasználtságának óránkénti inga-
dozása, illetve az operátorok kompetenciáinak 
nehézkes beosztása jelentősen megnehezíti a 
live chat megoldások költséghatékony mű-
ködtetését. Problémákba ütköznek a hagyo-
mányos chatbotmegoldások is, amik magas 
arányban, akár 70%-ban adnak hibás vagy ir-
releváns válaszokat, mely probléma megle-
hetősen csökkentheti az ügyfél-elégedettsé-
get, arról nem is beszélve, hogy a felmérések 
szerint a felhasználók 60%-a szívesebben be-
szélget egy emberrel, mint egy géppel. A meg-
oldásnak tehát egy olyan rendszernek kell len-
nie, ami kiküszöböli az élő chat nehézségeit és 
alacsony hatékonyságát, de megoldja a chat-
botok hibáit is.

Perfectchat, az online chatalkal-
mazások forradalmasítója
A PerfectChat fejlesztésének alapvető célja 
volt, hogy a fent említett két megoldás előnye-
inek ötvözésével és gyengeségeinek kiküszö-
bölésével egy új, hibrid elven működő online 
ügyfélszolgálati technológia jöjjön létre.
A PerfectChat egy 100%-ban magyar fejleszté-
sű internetes, mesterséges intelligenciával tá-
mogatott kommunikációs rendszer, illetve on-

line ügyfélszolgálati 
megoldás.

A fejlesztés célja 
a weblapokba épü-
lő online chatfunkció 
biztosítása a lehető 
leghatékonyabb mó-
don, melynek segítsé-
gével a honlapot üze-
meltetők a legkisebb 
emberi erőforrás és 

chattechnológiák evolúciója
A chattrendek kialakulásával megkülönböz-
tetünk live chates online ügyfélszolgálatot, 
valamint a rendszer teljes automatizálását 
eredményező chatbotos alkalmazásokat, me-
lyeknek számos előnyük ellenére még min-
dig vannak komoly hiányosságaik. A magas, 
átlagosan 76 másodperces várakozási idő, az 

mesterséges 
IntellIgencIávAl A hAtékony 
és gyors ÜgyFélkezelésért

A PerfectChat egy hibrid 
chatalkalmazás, amely korszerű és 
hatékony ügyfélkezelést biztosít 
a saját fejlesztésű mesterséges 
intelligenciának köszönhetően. 
Nyelvfüggetlen, öntanuló és 
proaktív, így egyszerre csökkenti 
a cégek kiadásait és könnyíti meg 
az alkalmazottak munkáját is.

Rőthy andRás
Európai Tudásközpont Kft.
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kapacitás felhasználásával valós időben vehetik 
fel a kapcsolatot honlapjuk látogatóival. 

A PerfectChat- tech nológia fej leszté se 
2008-ban indult, alapítója Horváth Zoltán, a 
Kalmár- díjas szoftverfejlesztő, aki  figyelemre 
méltó nemzetközi eredményeivel vált ismertté 
a piacon. Nevéhez fűződik a képfeldolgozás, a 
tudásmenedzsment, a gépi tanulás és a termé-
szetes nyelvfeldolgozás a mesterséges intelli-
gencia szakterületén.

A PerfectChat lényege a hibrid működés, 
amelyet az automatikus, intelligens öntanuló 
motor és válaszadási képesség (virtuális operá-
torok) tesz lehetővé.

Az intelligens öntanuló motor a honlap láto-
gatói és az online ügyfélszolgálat operátorai kö-
zött létrejött kommunikációt automatikusan és 
folyamatosan analizálja, ezzel folyamatosan épít-
ve a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) adatbázi-
sát. Az elemzések segítségé-
vel a rendszer automatikusan 
alkalmazkodik a megváltozott 
környezethez: amennyiben az 
ügyfelek új kérdéseket tesznek 
fel, azokkal a GYIK-adatbázis 
egy időben frissül. Az így lét-
rejövő tudásbázisból az auto-
mata válaszolómotor (virtuá-
lis operátorok) egy új ügyfél 
hasonló kérdésére önállóan 
képes válaszolni, ezzel teher-
mentesítve az online ügyfél-
szolgálaton dolgozó operáto-
rokat, megszabadítva őket az 
ismétlődő kérdésekre történő 
repetitív válaszadástól.

Az alábbi összehasonlí-
tásból kiderül, hogy miért a 
PerfectChat lehet a leghaté-
konyabb választás a piacon 
található chattrendek közül.

Az online ügyfélszolgá-
lat megvalósítása a Hibrid 

gálatával vagy annak IVR-rendsze-
rével beszélgetnünk, hanem csak 
egyszerűen elküldjük chates ala-
pon, mint amikor elindítunk egy 
mobilparkolást, vagy időben tá-
jékoztatást kapunk egy esetleges 
csőtörésnél a vízelzárás időpont-
járól. Ezen adatokkal, információk-
kal a PerfectChat úgynevezett „tu-
dáselemeken” keresztül tartja a 

kapcsolatot. A rendszerben bármilyen tudáse-
lem definiálható (globális, userspecifikus/be-
szélgetésspecifikus). Ezek a tudáselemek bizto-
sítják a tudásbázisban/CRM-ben meghatározott 
elemek és a chatbot közötti folyamatos kapcso-
latot, ami lehetővé teszi a válaszok folyamatos 
frissen tartását. 

A PerfectChatet meglévő belső informá-
ciós rendszerekhez csatlakoztatva annak biz-
tonsági szintje nem változik, hiszen csak a 
rendszer üzemeltetője által megfelelőnek ítélt 
autentikációs folyamatot követően érhetőek el 
a szenzitív és személyes adatok.

A fent említett előnyöknek köszönhetően 
a chates ügyfélszolgálat a PerfectChattel akár 
2,6-szoros kapacitásnövekedést eredményez-
het, ami közvetlen hatással lesz mind az ügy-
félszolgálaton dolgozók fluktuációjára, mind 
pedig az ügyféloldali elégedettségre a gyors 
és releváns segítségnyújtásnak köszönhetően.

Chat-technológia segítségével olcsóbb és ha-
tékonyabb, mint bármely más ügyfélszolgálati 
megoldás.

A Perfectchat a gyakorlatban
A PerfectChat implementálása rendkívül egy-
szerű és gyors folyamat, kiemelten fontos, hogy 
a chatbotmegoldásokkal ellentétben azonnal 
indítható, hiszen tudásbázisát az operátortól 
tanulva folyamatosan építi, így elkerülhetjük a 
hosszas betanítási folyamatokat és a fejlesztési 
költségeket. A rendszer ügyféloldali megjele-
nése képes bármilyen chates kommunikációs 
platformba (VIBER, Facebook Messenger), web-
oldalba vagy mobilapplikációba egyszerűen be-
épülni, ami lehetővé teszi a felhasználók számá-
ra a folyamatos tájékoztatás lehetőségét.

Képzeljük el, hogy nem kell a vízóránk ál-
lásának bejelentésekor a közművek ügyfélszol-


