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INNOWACYJNE TRENDY 
W AUTOMATYZACJI OBSŁUGI 
PASAŻERSKIEJ NA LOTNISKACH 
Rozwój technologii mobilnych zapo-
czątkował nową erę produktów i 
usług zorientowanych na użytkowni-
ka. Zgodnie z raportem “Reinventing 
the Airport Ecosystem” z punktu wi-
dzenia linii lotniczych i lotnisk, klu-
czowe powinno być umożliwienie 
dostarczenia użytkownikom informa-
cji o zdarzeniach mających wpływ na 
ich podróż w kanale mobilnym oraz 
głosowym. 

 
 

MNIEJ CZEKANIA, WIĘCEJ 
INFORMACJI 

 

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
 
Podróż samolotem definiowana jest 
przez obszerny zbiór danych, zawiera-
jących takie informacje jak czas odpra-

wy, numer bramki, wezwania na pokład 
oraz informacje o opóźnieniach i odwo-
łanych lotach. Kluczowym jest, aby za-
chować aktualność tych danych, wobec 
czego aż 90% użytkowników oczekuje 
przekazania informacji na ich telefon.  
 
Większość użytkowników nadal prefe-
ruje bezpośredni kontakt z konsultan-
tem / pracownikiem lotniska, jednak 
znacząca część respondentów korzysta 
lub chciałaby korzystać pomocy narzę-
dzi opartych o sztuczną inteligencję - 
43% użytkowników wybiera opcję au-
tomatycznego tłumacza komunikatów 
lotniskowych, 30% korzysta z narzędzi 
umożliwiających się komunikację z sys-
temem lub obsługą lotniska w języku 
naturalnym, a 27% z interaktywnych 
asystentów odprawy lub lotniska. 
 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ
OBSŁUGI GŁOSOWEJ
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Przyszłością komunikacji pasażera z sys-
temami lotniska jest udostępnianie mu 
aktualnych informacji związanych z całą 
infrastrukturą podróży za pomocą jed-
nego kanału / urządzenia. Informacje te 
mogą być przekazywane użytkowniko-
wi wg ustalonego harmonogramu lub 
też w wyniku interaktywnej relacji czło-
wieka z systemem. Całość komunikacji 
oparta będzie o naturalne interfejsy, a 
identyfikowanie pasażerów zachodzić 
będzie dzięki procesom analizy biome-
trycznej. 
 
W wypowiedziach respondentów wie-
lokrotnie powtarzała się potrzeba pod-
niesienia jakości doświadczenia prze-
bywania na lotnisku - aż 62% pasaże-
rów oczekuje, że pobyt na lotnisku nie 
będzie jedynie środkiem do celu, jakim 
są np. wakacje, ale tym elementem, 
który już sam w sobie jest dobrym do-
świadczeniem. Dla 42% respondentów 
spersonalizowany kontakt z obsługą 
lotniska jest rzeczą ważną na każdym 
możliwym etapie obsługi, a 16% jest 
gotowych na to, by pewne podstawo-
we usługi realizowane były za pośred-
nictwem robotów, a nie ludzi. 
 
 
 
 

AUTOMATYZACJA INFOLINII 
LOTNISK I LINII LOTNICZYCH 

 

ROZWIĄZANIA  
DZIAŁAJĄCE NA ŚWIECIE 

 
Świadomość konieczności udostępnie-
nia pasażerom błyskawicznego dostę-
pu do aktualnych sytuacji została skon-
frontowana ze  świadomością kosztów, 
jakie niosłoby ze sobą wykorzystanie 
do tego celu tradycyjnych rozwiązań, 
czyli np. konsultantów call center. Po-
czątkowo próbowano obniżenia kosz-
tów za pomocą systemów i narzędzi 
wspomagających pracę konsultantów 
(IVR, dialer, kolejkowanie połączeń itp), 
jednak rozwiązania te znacząco obniża-
ły zadowolenie klientów z obsługi.  
W ostatnich latach zarówno lotniska jak 
i linie lotnicze zaczęły inwestować w 
systemy oparte o technologie rozpo-
znawania i syntezy mowy. Decyzje te 
wynikają nie tylko z potrzeby obniżenia 
kosztów obsługi klienta, ale również 
podniesienia jego zadowolenia z ob-
sługi. Przeprowadzone badania (przez 
m.in. Microsoft “Hosting and Cloud Go 
Mainstream“ lub Arvato “Omnikanal 
Monitor 2015”) niezbicie dowodzą, że 
ulubionym kanałem kontaktu użytkow-
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ników z firmami jest i pozostanie kanał 
telefoniczny. 
 

 Southwest Airlines we współpra-
cy z Nuance udostępniły swoim 
klientom system dialogowy, in-
formujący pasażerów o odwoła-
nych lub opóźnionych lotach. W 
trakcie rozmowy z systemem, pa-
sażer może poprosić o przekie-
rowanie połączenia do konsultan-
ta lub o przekazanie usłyszanej 
wiadomości na inny numer tele-
fonu. 
 

 VeCommerce opracowało dla 
lotniska w Dublinie w pełni 
zautomatyzowany system infor-
macji o przylotach i wylotach. Sys-
tem jest w pełni zintegrowany z 
istniejącymi systemami call cen-
ter, dzięki czemu umożliwia au-
tomatyczną obsługę zapytań o 
wyloty i przylotu, dzięki czemu 
konsultanci zostali oddelegowani 
do bardziej skomplikowanych 
zadań. Wdrożenie systemu Ve-
Commerce zminimalizowało ilość 
połączeń do konsultantów o po-
nad 65%. 
 

 Linie Virgin Atlantic zastąpiły tra-
dycyjny (oparty na DTMF) system 
IVR Nuance Voice Platform™ od 
Nuance, udostępniając tym sa-
mym swoim klientom automa-
tyczną informację o lotach. Po-
zwoliło to firmie podnieść jakość 
obsługi klienta, obniżyć koszty 
oraz nadać firmie wizerunek firmy 
nowoczesnej i innowacyjnej, zo-
rientowanej na klienta.  
 

 Również we wspołpracy z Nuance 
Communications powstała auto-
matyczna usługa informacyjna 

British Airways, która pozwala pa-
sażerom uzyskać aktualną infor-
mację na temat lotu w oparciu o 
rozpoznany numer rejsu. System 
udziela informacji dotyczących 
godziny przylotu lub odlotu, a 
także numeru bramki, do której 
pasażer powinien się udać. Na 
żądanie użytkownika, system mo-
że przekierować połączenie do 
konsultanta. Inwestycja poniesio-
na przez British Airways zwróciła 
się w 100% w ciągu szczęściu 
miesięcy, zaś koszty działu call 
center obniżyły się o 95%. 
 

 Rosyjskie linie Aeroflot zakupiły 
od Nuance Comminications sys-
tem Call Steering (przekierowy-
wania połączeń) oraz głosowy, 
automatyczny system wyszukiwa-
nia lotów i zakupu biletów. Prze-
kierowanie działa w oparciu o 
rozpoznanie słów i wyrażeń, które 
są przypisywane do konkretnych 
targetów. System zakupu biletów 
umożliwia przeprowadzenie ca-
łego procesu wyboru trasy oraz 
określenia parametrów lotu i bile-
tów, a przekierowanie do konsul-
tanta następuje jedynie w celu 
przeprowadzenia płatności. Dzię-
ki wdrożeniu systemu Nuance już 
60% zapytań o dostępność lotów 
obsługiwanych jest w pełni auto-
matycznie, celem Aeroflotu zaś 
jest zwiększenie tej liczby do 
80%. 
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CZYM JEST INTERFEJS 

DIALOGOWY? 
 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ 
OBSŁUGI GŁOSOWEJ 

 
Wg danych ICMI Research, branża call 
center uważa, że udostępnienie za-
awansowanych narzędzi self-service, 
takich jak wirtualny agent (Inteligentny 
System Dialogowy), podniesie zadowo-
lenie klientów, a wyniki obserwacji ryn-
ku pozwalają przypuszczać, że wpro-
wadzenie wirtualnego agenta do firmy 
ma szansę wpłynąć pozytywnie i na 
dwa pozostałe priorytetowe cele dla 
call center, czyli zwiększenie przycho-
dów i podniesienie efektywności ob-
sługi. I tak też widzi to Deloitte  - już 
14% firm call center deklaruje, że w 
swojej ofercie posiada wirtualnego asy-
stenta (“2013 Global Contact Center 
Survey Results”), a liczba takich firm ro-
śnie w stałym tempie 20% rocznie. 
 
Interfejs Dialogowy Brilliance™, które-
go autorem jest Voicetel Communica-
tions S. A., to nowoczesne rozwiązanie 
oparte o technologię rozpoznawania 
mowy, umożliwiające całkowicie auto-
matyczną, telefoniczną obsługę klienta. 
Usługa umożliwia zastąpienie całego 
procesu obsługi zgłoszenia (np. zapy-
tania klienta o warunki i możliwość 
wznowienia ubezpieczenia pojazdu) 
przez Robota, który rozumie wypowie-
dzi klienta , oraz udziela mu stosow-
nych informacji, prowadząc z nim w ten 
sposób aktywną rozmowę głosową. 
Nasz Robot – dzięki bezpiecznej inte-
gracji z Państwa systemem infor-
matycznym – ma możliwość udzielania 
klientom zawsze aktualnych informacji, 
jednocześnie odnotowując w systemie 
zdarzenia będące rezultatem każdej 

przeprowadzonej rozmowy. Tym sa-
mym ograniczony zostaje czas konsul-
tantów konieczny do obsługi komuni-
kacji z klientami, a dzięki temu również 
koszty związane z utrzymaniem zaso-
bów Call Center. 
 
 

JAK DZIAŁA INTERFEJS 
DIALOGOWY? 

 

REALIZACJA PROCESU 
OBSŁUGOWEGO 

 
Aby skorzystać z usługi Interfejsu Dia-
logowego, konieczne jest dokonanie 
jej wdrożenia na infolinii (np. w Państwa 
istniejącym drzewie IVR) oraz – w zależ-
ności od charakteru realizowanego 
procesu obsługowego – umożliwienie 
wymiany danych z Państwa systemem 
informatycznym (np. syste-mem CRM). 
 
Od tej pory zarówno połączenia przy-
chodzące od Państwa klientów, jak i 
połączenia wychodzące, inicjowane 
przez dział Call Center w Państwa Fir-
mie, mogą być obsługiwane przez 
usługę Brilliance™. 
Możliwości konfiguracji i dostosowy-
wania usługi do Państwa potrzeb są 
praktycznie nieograniczone, zaś z chwi-
lą podjęcia współpracy nasz zespół 
pomoże Państwu zidentyfikować te ob-
szary telefonicznej obsługi klienta, w 
których zastosowanie usługi Brillian-
ce™ przyniesie najwięcej korzyści. 
 
 
 AUTOMATYCZNIE 

Błyskawiczna wymiana danych za-
pewnia dostęp do aktualnych infor-
macji 
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 TRANSPARENTNIE 
System na bieżąco generuje raporty, 
dzięki czemu będziesz mieć stałą 
kontrolę nad realizacją kampanii 

 

 INTELIGENTNIE 
System monitoruje przebieg proce-
su windykacji i dostosowuje prowa-
dzenie rozmowy do jego zaawanso-
wania 

 

 KONTEKSTOWO 
Dane podawane przez klienta mogą 
zostać wykorzystane również w przy-
szłych rozmowach  

 

 W CHMURZE 
Uruchomienie systemu nie pociąga 
za sobą konieczności inwestycji w in-
frastrukturę 

 
 

JAKIE KORZYŚCI ZAPEWNIA 
INTERFEJS DIALOGOWY? 

 

USŁUGA BRILLIANCE™ 
W PAŃSTWA FIRMIE 

 
1. OBNIŻENIE KOSZTÓW 

Dzięki oddelegowaniu realizowanych 
obecnie przez konsultantów procesów 
obsługi klienta do usługi Brilliance™, 
miesięczne koszty obsłu-
gi połączeń telefonicz-
nych w Państwa Firmie 
mogą zostać zreduko-
wane nawet pięcio-
krotnie. 
 
2. OBSŁUGA 24/7 

Nasz Robot nie męczy się, nie śpi i nie 
potrzebuje urlopu. Niezależnie od na-
tężenia ruchu telefonicznego, dzięki 
usłudze Brilliance™ mają Państwo moż-
liwość obsłużenia każdego połą-czenia 

telefonicznego, kiedy tyl-
ko ono nastąpi – o każdej 
porze dnia i nocy. 
 
3. STAŁY STANDARD 

OBSŁUGI 

Rotacja pracowników działu Call Center 
przestaje być problemem z chwilą, gdy 
raz opracowany, a następnie rozwijany i 
pielęgnowany standard obsługi klienta 
staje się technologią, która może zostać 
na Państwa Infolinii w 
każdej chwili „skopiowa-
na i wklejona” w celu 
zwiększenia pojemności 
obsługi. 
 
4. NATYCHMIASTOWE WYNIKI 

Pełen wgląd nie tylko w dźwiękowy za-
pis rozmów telefonicznych, ale również 
w dzienniki tekstowe, pozwoli Państwu 
w łatwy sposób sprawdzać, wyszukiwać 
i analizować zachowanie klientów na 
Infolinii. 
Jednocześnie, przeprowadzona z Ro-
botem rozmowa nie ma na celu jedynie 
rozpoznania intencji klienta (jak w przy-
padku IVR), ale doprowa-
dzenie do określonego 
zdarzenia (np. złożenie 
zamówienia, potwierdze-
nie terminu, deklaracja 
wpłaty). 
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BRILLIANCE™ 

NA WARSZAWSKIM LOTNISKU 
 

ROZWÓJ WSPIERANY 
INNOWACJĄ 

 

Serdecznie Zapraszamy Państwa do 
wspólnego przeprowadzenia ograni-
czonego czasowo, pilotażowego wdro-
żenia usługi Brilliance™ w celu przeko-
nania się o biznesowych korzyściach 
wynikających z zastosowania innowa-
cyjnej technologii. 
 
Rekomendowany system umożliwiałby: 
 
1. Powitanie dzwoniącego klienta na 

Automatycznej Infolinii Lotniska 
wraz z poinstruowaniem o możliwo-
ści wypowiadania pytań na głos 

2. W przypadku zadania pytania o 
wcześniej zdefiniowanej tematyce, 
związanego z procedurami lotni-
skowymi - udzielenie stosownej od-
powiedzi 

3. W przypadku zapytania o informacje 
dotyczące godzin i statusów przylo-
tów i wylotów - przekazanie stosow-
nych danych 

4. W przypadku zadania pytania, na 
które odpowiedź może zostać 
udzielona jedynie przez określony 
dział obsługi lotniska - właściwe 
przekierowanie połączenia 

5. W każdym pozostałym przypadku - 
przekierowanie połączenia do dyżu-
rującego Konsultanta 

 
Po zakończeniu pilotażu, w przypadku 
osiągnięcia satysfakcjonujących rezulta-
tów ekonomicznych lub wizerunko-
wych, przedstawimy Państwu ofertę na 
komercyjne wdrożenie dopasowanego 
do Państwa potrzeb systemu. 
 
Z wyrazami Szacunku, 
 
 
 
 
 
 

 

Voicetel Communications S.A. 
ul. Słowackiego 35, 80‐257 Gdańsk 
tel. 508 319 650, fax. 58 350 90 07 

e‐mail: biuro@voicetel.pl 
http://www.voicetel.pl 
http://fb.com/voicetel 

http://youtu.be/smupNdjo0SQ 


