
De intelligentie achter Project Pathfinder 

Tegenwoordig moeten de meest arbeidsintensieve stappen bij de ontwikkeling van chatbots en 

VA’s nog steeds handmatig uitgevoerd worden. 

1. Trainen van het model: om een model dat natuurlijke taal begrijpt (NLU – natural language 

understanding) te leren om de bedoeling van de gebruiker te achterhalen, is het nodig om 

enorme hoeveelheden data te verzamelen en handmatig te labellen om het model te trainen. 

2. Schrijven van een dialoog: de meeste virtuele assistenten hebben een script nodig en hun AI 

werkt door gewoonweg steeds een bepaald pad in het script te volgen. Om zo’n script te kunnen 

schrijven moeten hoogopgeleide conversatiedesigners intensief samenwerken met inhoudelijke 

experts om te begrijpen hoe de business functioneert en welke vragen een medewerker moet 

stellen om het probleem van de klant op te lossen.  

Nuances Project Pathfinder creëert op basis van data een nieuwe workflow die zowel de twee 

beschreven stappen makkelijker maakt als de VA slimmer maakt.  

Bedoeling achterhalen: Project Pathfinder heeft een eigen algoritme dat de bedoeling 

achterhaalt. Het algoritme analyseert de data van de klantservicegesprekken en identificeert 

automatisch de bedoeling van de gebruikers. Vervolgens bundelt het de conversaties op basis 

van die bedoeling en dat bespaart een groot deel van het handmatige labelwerk. 

Conversatie in kaart: Project Pathfinder bouwt op basis van de data van de organisatie een 

visuele representatie van alle verschillende paden die een klantservicegesprek opgaat – van de 

eerste vraag tot elke follow-up. Zo komen de beste oplossingspaden aan het licht, net zoals nog 

onbekende probleemgebieden.  

Dankzij die inzichten en de in kaart gebrachte conversaties kunnen conversatiedesigners heel 

snel meer verfijnde, natuurlijke en accurate scripts produceren. Bovendien komen klantinzichten 

nu naar boven die lang verborgen waren in terabytes aan conversatiedata. Dat biedt nieuwe 

kansen om de band met de klant te versterken en de servicekosten te verlagen. 

 


