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EXPERIMENTEREN MET ARTIFICIAL INTELLIGENCE
De adoptie van Artificial Intelligence (AI) neemt snel
toe en de technologie vindt naadloos zijn weg ons
dagelijks leven binnen. Denk maar eens aan een
virtuele persoonlijke assistent als Siri en Cortana,
games die ons gedrag leren, de opkomst van slimme
auto’s of een online klantenservice die wordt ondersteund met natural language processing. Bedrijven
als Google, Microsoft, IBM en Amazon hebben AI
volledig geadopteerd, zich eraan gecommitteerd
en bieden deze diensten aan hun klanten aan.
Gebruikers zijn gewend geraakt aan de diensten en

maken er dagelijks gebruik van, vaak zonder zich te
beseffen welke technologie deze ervaringen mogelijk
maakt. In zekere zin is AI mainstream geworden, al
voor het bereiken van de volwassenheidsfase. Klantverwachtingen zijn hoog, niet zozeer vanwege het
wauweffect, maar omdat de technologie zich zo
natuurlijk gedraagt. Dit is de paradoxale uitdaging
waar bedrijven momenteel mee worden geconfronteerd. Lees verder hoe Info Support uw bedrijf vooruit
helpt met AI.

“Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance
us. So instead of artificial intelligence, I think we’ll augment our intelligence.” 			

											-

Ginni Rometty

5 REDENEN WAAROM...

START NU MET EEN AI WORKSHOP!

Artificial Intelligence technologie is een brede term die een reeks van verschillende technologieën en hulpmiddelen omvat, sommige goed getest, andere relatief nieuw en nog in ontwikkeling. AI omhelst de volgende top
10 technologieën: natural language generation, spraakherkenning, virtual agents, machine learning platformen,
AI-geoptimaliseerde hardware, beslissingsmanagement, deep learning platformen, biometrie, robotic processes
automation en tekstanalyse & natural language processing. Wanneer we dieper in het onderwerp duiken en
denken aan praktische toepassingen, zijn er vijf redenen waarom het toepassen van AI-technologie
de moeite van het overwegen waard is in uw organisatie:

U hebt gehoord van het groeiend aantal bedrijven dat
AI gebruikt om hun bedrijf te verbeteren. En u hebt
een van deze succesverhalen gezien en nu overweegt
nu om zelf met AI te starten. Maar waar te beginnen?

1
3.

2
7.

3
11.

4
5

1.
2.
		

Verbeterd inzicht in kernactiviteiten en marktgebied
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Het verbeteren van
klantenservice
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Stel klanten tevreden
met spel en leuke ervaringen
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Behaal concurrentievoordeel
voor business on demand

Verlaag operationele kosten
en acteer proactief

Get started!
ai-experiments.io

Succesvolle toepassing van
AI-technologieën in de organisatie
betekent scherpe beslissingen
maken over wanneer en hoe het
te gebruiken. Niet alle problemen
kunnen het beste worden opgelost
met AI-technologie, omdat
algoritmisch ‘schone’ problemen
verschillen van problemen die
draaien om voorspelling. Op de
hoogte zijn van het potentieel van
AI helpt bij het onderscheiden hoe
je er effectief gebruik van kunt
maken en hoe een solide strategie
kan worden opgezet voor haar
implementatie. De vraag hoe je er
echt waarde uit kunt halen in een
specifieke zakelijke omgeving, in
combinatie met andere softwaretools en menselijke vaardigheden zijn sleutelfactoren om te
overwegen.
Een goede manier om de beginnen met AI is door kleine experimenten op te zetten.
Dit is een eenvoudige aanpak voor elk bedrijf om deze nieuwe vaardigheid op te bouwen.

TOEPASSINGEN VAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Vervoerder ontdekt 70 nieuwe ideeën dankzij AI
Voor een van onze opdrachtgevers, een grote
vervoerder in Nederland, is het een belangrijke
bedrijfsdoelstelling om het de klant tijdens zijn reis zo
goed mogelijk naar de zin te maken. Tijdens een reis
wordt veel data verzameld. En met die data heeft de
vervoerder, dankzij AI, het perfecte middel in handen
om de dienstverlening te verbeteren. Tijdens een 4 uur
durende workshop begeleidde Info Support een team
van de vervoerder en werden maar liefst 70 ideeën
gegenereerd, waarvan er uiteindelijk 3 succesvol zijn
uitgevoerd in de praktijk.

Info Support biedt een eenvoudig te gebruiken,
gestructureerde aanpak om met AI te starten. We
zullen u de geheimen van een goed AI-experiment
laten zien.

SopStore van ABN Amro
Voor ABN Amro ontwikkelde Info Support SopStore,
een systeem waarbij de bankmedewerker slimme
werkinstructies aanbevolen krijgt op basis van de
huidige werkzaamheden. Met behulp van tekstanalyse
worden werkinstructies automatisch gecategoriseerd,
zodat deze eenvoudig te vinden zijn.
“De samenwerking met Info Support was er een van
oog en oor hebben voor elkaars kwaliteiten en ideeën.”
Herman Mansveld, programmamanager ABN AMRO

hrs
Een ideëengeneratiesessie
van 4 uur met 22 deelnemers
voor een grote internationale
bank leverde 80 ideeëen en 5
AI-experimenten op.

START NU MET AI
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Neem een exemplaar
van het canvas

Download de
hands-on guide

Neem contact op
voor een workshop

ai-experiments.io/canvas

ai-experiments.io/guide

ai-experiments.io/lets-start
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CANVAS INGEVULD? THE NEXT STEP!

INNOVATIONS MGZN
Als het gaat om innovatie in IT, dan hoor
je steeds vaker het woord ‘exponentieel’:
veranderingen gaan steeds sneller. Deze
manier van kijken naar innovatie heeft
echter ook een nadeel. Het maakt technologie te groots, en zelfs onbereikbaar
voor veel mensen. Een innovatie heeft
pas nut als er praktische toepassingen
zijn. Laat dit nou precies zijn waar wij
als Info Support graag onze schouders
onder zetten. Dat vraagt iets van ons, van
onze klant en van de manier waarop we
met elkaar samenwerken. Innovations
magazine is een ode aan alle klanten
en Info Supporters die werken aan de
projecten van vandaag en morgen. Lees
hier het Innovations magazine online:
https://training.infosupport.com/
Media/Default/PDF/TrainingGuide/
InnovationsMagazine2018.pdf

Wilt u het experiment doortrekken naar project? Neem contact met ons
op en wij maken dit tot een succes!

COLOFON
ai-experiments.io/lets-start
ai@infosupport.com

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur ons uw reactie via
marketing@infosupport.com.
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