
Membangun  
Chatbot 
Telekomunikasi  
yang Sempurna
Merumuskan kembali perusahaan 
telekomunikasi CX dengan AI  
percakapan dan otomatisasi
Kami telah menganalisis +75 juta interaksi pelanggan dengan chatbot 
telekomunikasi untuk membantu Anda memberikan CX yang lebih baik



Apa isinya:
Perjalanan pelanggan digital yang 
dirancang dengan jelas dapat 
membantu telekomunikasi meraih 
konversi 3,4x lebih banyak - McKinsey.

Pelanggan menginginkan 
pengalaman berbasis digital 
yang mereka temui di industri 
lain sebanding dengan penyedia 
telekomunikasi mereka. 
Konsumen maupun UKM–
mereka ingin berinteraksi melalui 
layanan mandiri digital dengan 
telekomunikasi di saluran yang 
mereka sukai. 

Hal ini menjadikan pengalaman 
pelanggan sebagai faktor 
pembeda terbesar yang 
mendorong loyalitas pelanggan, 
meningkatkan CLV, dan 
meningkatkan pendapatan. 

Untuk melakukannya, tidak 
hanya perlu merangkul 
kemajuan teknologi semata 
tetapi melakukannya dengan 
baik–dan di situlah peran 
kami–untuk mempercepat 
dan menyatukan transformasi 
komunikasi Anda. Sebagai 
telekomunikasi, Anda tidak hanya 
ingin memecahkan masalah 
pelanggan tetapi juga menjalin 
komunikasi–komunikatif 
dan bebas gangguan. Yaitu, 
mengubah saluran digital Anda 
menjadi saluran perdagangan 
yang komunikatif. 

Kami memahami telekomunikasi

Sebagai penyedia komunikasi cloud terkemuka untuk telekomunikasi, kami mengaktifkan 
262 chatbot untuk telekomunikasi pada tahun 2021, melayani lebih dari 75 juta interaksi 
pelanggan. Namun, tidak hanya itu. Kami telah menganalisis interaksi ini dan menyatukan 
keahlian telekomunikasi kami guna memahami:

• Kasus penggunaan telekomunikasi teratas

• Manfaat yang diberikan chatbot selama perjalanan pelanggan Anda

• Kemajuan teknologi di chatbot

Pelajari lebih dalam panduan ini untuk mengetahui bagaimana chatbot 
dapat membantu Anda memberikan pengalaman pelanggan yang unggul.

5,99
juta sesi

262
chatbot yang 
diaktifkan

75,07
juta pertukaran 
pesan

30,2
juta pesan yang dikirim 
oleh pengguna

Obrolan Langsung 
(web dan seluler)WhatsApp Messenger

Saluran paling umum
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Kondisi 
telekomunikasi 
CX saat ini
Memberikan pengalaman pelanggan 
yang diharapkan tetap menjadi tantangan 
besar karena telekomunikasi masih 
menghadapi berbagai masalah warisan 
yang menghambat CX multisaluran 
yang diperlukan untuk pertumbuhan. 
Menurut penelitian kami, pelanggan 
menginginkan:

• Penyelesaian masalah secara cepat

• Waktu tunggu yang singkat

• Serta dukungan pada saluran pilihan 
pelanggan

Masalah ini berdampak langsung pada 
metrik seperti ARPU (pendapatan rata-
rata per pengguna) dan laba bersih serta 
nilai pemegang saham seperti ROE 
(tingkat pengembalian ekuitas) atau 

Elemen penting telekomunikasi untuk interaksi klien

ROIC (tingkat pengembalian modal yang 
diinvestasikan).

Chatbot bertenaga AI membantu 
telekomunikasi mempercepat 
penyederhanaan layanan pelanggan, 
sehingga tugas manual menjadi lebih 
efisien. Menurut McKinsey, operator 
seperti BT dan MASMOVIL telah 
menerapkan desain ulang operasi 
layanan masa depan yang radikal, 
sehingga mereka dan pihak lainnya dapat 
menghemat biaya (hingga 35 persen 
dalam satu kasus) sambil meningkatkan 
waktu berdaur, meningkatkan akurasi, 
mengurangi volume panggilan (hingga 
50 persen dalam kasus lain), dan 
meningkatkan NPS sebesar 20 poin.

Mendapatkan pengalaman 
dukungan pasca-penjualan 
yang berbeda dan disesuaikan

Merasakan perbedaan 
atribut pada produk

Membeli dan mengaktifkan 
produk yang berbeda

Mendapat penawaran produk 
yang berbeda dengan 
karakteristik khusus

Pelanggan menjelajahi 
produk melalui berbagai 
saluran

PELAJARI BELI DAPATKAN GUNAKAN BAYAR LAYANAN

Melakukan pembayaran 
tanpa gangguan

Waktu tunggu yang singkat (menunggu saat melakukan panggilan), ketika menghubungi dukungan pelanggan
4% 30% 67%

Saya dapat menghubungi operator telekomunikasi saya melalui saluran komunikasi yang saya inginkan
1% 36% 60%

Saya dapat menghubungi operator saya kapan saja, bahkan di luar jam kerja
7% 36% 57%

Layanan mandiri yang efisien, saya bisa mendapatkan informasi yang saya butuhkan dan melakukan tindakan atau 
perubahan sederhana tanpa menghubungi penyedia saya
6% 39% 56%

Saya tidak perlu mengulangi pertanyaan saya ketika saya ditransfer antar-staf dukungan
6% 39% 55%

Saya dapat menjangkau layanan pelanggan melalui pesan saya, tidak perlu berbicara dengan staf dukungan
14% 41% 45%

Operator menyelesaikan pertanyaan atau masalah saya dengan sangat cepat
1% 27% 70%

Tidak penting sama sekali Agak penting Sangat penting/Krusial
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Chatbot di pusat 
revolusi CX
Dua teknologi komunikasi yang memberdayakan CX yang 
lebih kuat adalah:

Kecerdasan buatan membantu meniru perilaku manusia dalam menanggapi 
percakapan, sementara otomatisasi menangani tugas yang berulang.  
Bersama-sama - dan diperlengkapi dengan data pelanggan - keduanya 
membantu menciptakan CX yang cerdas.

Kecerdasan buatan Otomatisasi
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Dukungan otomatis
Pelanggan cenderung enggan untuk 
menghubungi pusat bantuan atau 
mengunjungi toko fisik. Mereka ingin 
mengendalikan saluran dukungan 
mereka dan kepastian waktu 
dalam menyelesaikan masalah. 
Tidak mengherankan bahwa lebih 
banyak telekomunikasi beralih ke AI 
untuk meningkatkan keterlibatan 
pelanggan mereka dengan layanan 
mandiri dan penawaran dukungan. 
Kini chatbot AI tersedia di berbagai 
saluran, termasuk web, aplikasi seluler, 
WhatsApp, Messenger, dan lainnya. 
Faktanya, chatbot dapat memahami 
pelanggan dan merespons dengan 
tepat, kemudian berkat pembelajaran 
mesin, chatbot semakin pintar dalam 
menyelesaikan pertanyaan berulang.

Mengubah telekomunikasi CX 
dengan AI dan otomatisasi

Pengalaman multisaluran
AI dan automasi membangun 
telekomunikasi digital-first 
dengan menawarkan dukungan 
chatbot melalui berbagai saluran. 
Pengalaman multisaluran 
menyatukan semua interaksi 
dan riwayat pelanggan dalam 
satu platform–memungkinkan 
keterlibatan pelanggan yang 
kohesif. Hal ini memungkinkan 
telekomunikasi untuk memberikan 
dukungan yang ditingkatkan, 
mengurangi waktu resolusi dan 
peningkatan CX.

Rekomendasi yang 
dipersonalisasi
AI membantu dalam memahami 
pelanggan, memungkinkan chatbot 
menggunakan preferensi pembelian 
untuk menawarkan produk yang 
sesuai dan mengelola perjalanan 
pelanggan dengan lebih efisien. Hal 
ini mampu membantu meningkatkan 
kepuasan pelanggan, mengurangi 
churn, dan meningkatkan ARPU 
dengan cross-selling dan upselling.

Orientasi otomatis
Kita sudah tahu bahwa pelanggan 
bebas untuk mendaftar ke layanan 
baru secara daring. Mulai dari 
pemesanan atau pendaftaran kartu 
sim hingga memperbarui paket 
atau memesan ponsel baru, seluruh 
proses dapat diotomatisasi dengan 
chatbot yang memberikan dukungan 
di setiap langkah. Hal ini berguna 
dalam mencatat informasi penting 
dan memverifikasi pelanggan secara 
waktu nyata (real-time).

Kepuasan pelanggan secara 
instan
Otomatisasi dan AI bersama-sama 
dapat membantu menciptakan 
keputusan pembelian dan 
prosedur pembayaran yang lebih 
mudah. Chatbot yang didukung 
oleh keduanya dapat membantu 
menyediakan layanan instan, tanpa 
intervensi manusia. Kemudian 
sebagai opsi mundur, intervensi 
manusia dapat dengan mudah 
diintegrasikan untuk memastikan 
semua pertanyaan dapat tertangani 
dengan tuntas.  Ini menjadi jaminan 
atas dukungan yang selalu aktif  
dan–yang terpenting–pelanggan 
senang.
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Upaya untuk menyediakan CX yang 
dioptimalkan secara digital mungkin 
tampak sulit untuk dilakukan - tetapi 
kami memiliki perjalanan pelanggan 
telekomunikasi yang memadai. 
Meskipun banyak dari Anda sudah 
memiliki chatbot yang ditambahkan 
ke dukungan pelanggan Anda–inilah 
saatnya untuk melihat melampaui 
Pertanyaan Umum biasa, menjadi 
lebih komunikatif dan berbasis AI.

Setelah menganalisis jutaan 
interaksi chatbot di seluruh operator 
telekomunikasi di seluruh dunia, kami 
memilih kasus penggunaan yang 
harus dimiliki–mulai dari dukungan 
pelanggan dan layanan mandiri 
hingga penjualan. Jutaan sesi dari 

Laporkan keluhan

Isi ulang

KESIMPULAN UTAMA
• Pelanggan merasa nyaman menggunakan chatbot jika ada keluhan yang membutuhkan bantuan segera
• Berinteraksi dengan chatbot adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah  
• Transfer ke staf dukungan hanya terjadi pada 8,4% kasus, 
• Chatbot memiliki skor CSAT yang sangat positif dengan 90% pelanggan terbantu oleh chatbot
• Isi ulang adalah kasus penggunaan ketiga paling umum yang menunjukkan kehebatan chatbot dalam 

penjualan dan berkontribusi dalam ROI 
• Verifikasi pengguna adalah salah satu kasus penggunaan yang paling populer

Transfer ke staf 
dukungan

Laporkan kesalahan

Verifikasi pengguna

Kualitas jaringan 
yang buruk

Tukarkan poin

Penawaran produk

Layanan tidak 
berfungsi

Saldo akun

Kasus 
penggunaan 
chatbot paling 
populer

KASUS PENGGUNAAN TERATAS PER SESI YANG DIANALISIS

Kasus penggunaan pesan menu

Kasus penggunaan pesan berbentuk bebas

seluruh dunia memberikan hasil yang 
serupa dan dapat dibagi menjadi dua 
kategori pengiriman pesan: 

• pesan berbentuk bebas: Jenis pesan 
chatbot ini tidak mengikuti alur 
standar dan berinteraksi dengan 
pelanggan Anda secara intuitif

• sesi menu: Ini lebih sering dan 
pelanggan bebas untuk memilih 
topik yang ingin mereka diskusikan

Chatbot memiliki skor 
CSAT yang sangat positif 
dengan 90% pelanggan 
terbantu oleh chatbot

2,4%

2,4%

2,7%

2,8%

3,1%

3,5%

3,9%

8,4%

8,9%

28,2%

Transfer ke staf 
dukungan

Jaringan yang 
lambat

Laporkan 
keluhan
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Memberdayakan kasus 
penggunaan untuk 
memenuhi maksud 
pelanggan
Jadi, sekarang Anda 
mengetahui kasus 
penggunaan teratas. 
Namun, dengan AI dan 
otomatisasi, chatbot 
telekomunikasi yang ideal 
juga dapat memahami 
maksud pelanggan  
Anda. 

Mengapa ini penting? 
Bayangkan diri Anda 
seorang pelanggan dan 
Anda baru saja menerima 
tagihan yang membengkak. 
Anda harus dapat memilih 
untuk "melaporkan 
keluhan" dan mendapatkan 
solusi yang tepat. 

Memberdayakan chatbot 
Anda dengan maksud 
yang tepat membuatnya 
lebih ramping dan lebih 
mudah digunakan. Namun, 
bagaimana Anda tahu 
apakah Anda membutuhkan 
chatbot berbasis CX yang 
lebih canggih? 
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Kasus penggunaan chatbot
Kami menganalisis ratusan maksud pelanggan melalui penelitian kami terhadap chatbot telekomunikasi aktif, dan 
menemukan dengan tepat di mana Anda dapat memperoleh manfaat dari penggunaan chatbot berbasis CX yang lebih 
canggih. Di bawah ini adalah maksud paling umum untuk chatbot reguler dan berbasis CX.

Maksud yang sempurna 
untuk chatbot

Maksud yang sempurna 
untuk chatbot berbasis CX

Pertanyaan tidak 
populer di chatbot

Maksud di atas dapat dengan mudah 
ditangani oleh chatbot berbasis 
aturan yang dibuat di platform 
pembuatan chatbot kami, Answers.

Telekomunikasi dapat memanfaatkan 
chatbot berbasis CX dengan integrasi 
biometrik asli dengan Answers.

KESIMPULAN UTAMA
• Telekomunikasi dapat meningkatkan perjalanan pelanggan mereka 

dengan menyediakan percakapan mirip manusia yang dipersonalisasi 
menggunakan intent yang sempurna untuk chatbot yang dibuat oleh CX.

• Ini biasanya harus disesuaikan dan membutuhkan pemahaman 
mendalam tentang perilaku pelanggan untuk mencapai hasil–yang 
mudah jika digabungkan dengan platform data pelanggan.

• Verifikasi pengguna dengan biometrik adalah salah satu kasus 
penggunaan chatbot berbasis CX yang paling banyak diminati, karena 
menyediakan verifikasi bebas gangguan.

• Agar verifikasi berfungsi, Anda memerlukan platform pembuatan chatbot 
dengan integrasi biometrik asli untuk membangun alur bebas gangguan. 
Chatbot akan menawarkan panduan atau instruksi video kepada 
pelanggan sehingga mereka dapat dengan mudah ditransfer ke staf 
dukungan yang memiliki akses ke seluruh riwayat percakapan.

• "Prabayar ke pascabayar" mungkin tampak seperti intent yang jarang 
digunakan dengan hanya 0,8% total sesi. Namun, mengingat chatbot 
digunakan oleh pelanggan dan calon pelanggan telekomunikasi, hampir 
1% dari 5 juta sesi menjadi konversi yang sangat baik ke pascabayar.

Laporkan keluhan

Laporkan kesalahan

Saldo akun

Isi ulang

Penawaran produk

Kualitas jaringan yang buruk
Status aktivasi

Masa kedaluwarsa kontrak

Laporan pajak penghasilan

Pertanyaan roaming

Status pemesanan

Perbandingan paket

Tagihan salah
Prabayar ke pascabayar

Layanan tidak berfungsi

Tukarkan poin

Rekomendasi paket

Verifikasi pengguna

Batalkan paket

Nomor port

OKE. Saya akan mengalihkan Anda 
ke staf dukungan kami. Bisakah Anda 
mengirim swafoto (foto selfie) agar 
saya dapat mengonfirmasi identitas 
Anda terlebih dahulu?

Alihkan saya ke staf dukungan

Halo, saya Lisa. Apa yang dapat saya 
bantu?

0%
0,01%

0,01%
0,01%

0,02%

0,06%

0,06%

2,5%
3,5%

2,8%

2,2%

1,9%

1,6%

0,8%

28%

8,9%

3,9%

3,3%

2,7%
2,4%
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Dengan pengalaman lebih dari 
satu dekade dalam berkolaborasi 
dengan telekomunikasi dan 700+ 
koneksi operator langsung, kami tahu 
bahwa pelanggan menginginkan 
interaksi yang aman. Oleh karenanya, 
kami memberdayakan platform 
pembuatan chatbot, Answers dengan 
solusi biometrik mutakhir yang 
mampu memverifikasi pengguna 
melalui pengenalan wajah. 

Masa depan 
telekomunikasi–dari 
percakapan hingga 
keamanan

Biometri berguna dalam banyak 
skenario mulai dari membuat isi 
ulang, hingga mengubah atau 
memperpanjang kontrak. Salah satu 
kasus yang paling sukses adalah 
pendaftaran SIM. Di sini, pelanggan 
cukup mengunggah ID mereka dan 
chatbot menyelesaikan semuanya. 

Dengan eSim yang semakin populer 
dan menawarkan pelanggan proses 
pendaftaran yang cepat–biometrik 
akan memberikan keunggulan 
kompetitif bagi telekomunikasi. 

Hal terbaiknya adalah kemudahan 
untuk mengimplementasikannya.

Berkat platform pembuatan chatbot 
kami, Answers, solusi biometrik, dan 
pusat kontak digital Percakapan, 
semuanya dibuat secara internal, 

3,5% dari total 5 juta sesi 
yang dianalisis melihat 
pelanggan memverifikasi 
identitas mereka untuk 
melakukan pembelian, 
mengubah paket, dll.

telekomunikasi mendapatkan CX 
terpadu dengan pengalihan mulus ke 
staf dukungan.

Ini membantu chatbot untuk 
menyelesaikan transaksi sekaligus 
mengurangi waktu penanganan 
rata-rata (AHT). Ini membebaskan 
staf dukungan untuk fokus pada 
pemecahan masalah, bukan 
memverifikasi. 

Nilai yang paling penting dalam 
solusi kami adalah standar keamanan 
data yang tinggi. Ini berarti bahwa 
secara default, tidak ada data 
yang disimpan. Kemudian, jika ada 
kebutuhan untuk penyimpanan 
data, dilaksanakan sesuai standar 
keamanan tertinggi.

Harap kirimkan kepada 
kami foto ID Anda untuk 
mengonfirmasi identitas 
Anda.

Ini dia

Terima kasih SIM Anda
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Pelanggan telekomunikasi akan berkomunikasi dengan chatbot di setiap tahap perjalanan pelanggan: mulai dari nomor 
port hingga isi ulang, melaporkan kesalahan, memeriksa pembaruan produk, poin loyalitas, dan ucapan terima kasih–jika 
itu berarti mereka akan mendapatkan tanggapan dengan cepat.

Kemudian, chatbot kami memastikan bantuan dan kepuasan pelanggan di sepanjang perjalanan.

Selalu didampingi oleh 
chatbot di setiap langkah 
perjalanan pelanggan

Opsi pemesanan otomatis 24x7 
(misalnya, nomor port)

Menyederhanakan aktivasi layanan 
(misalnya, pendaftaran nomor)

Layanan mandiri melalui UI 
percakapan 
(misalnya, isi ulang)

Mengurangi volume panggilan 
masuk, menahan waktu antrean, 
mengelola puncak CC 
(misalnya defleksi panggilan)

Menyelesaikan pembelian dalam 
aplikasi perpesanan setiap saat 
(24x7) 
(misalnya penawaran nilai tambah)

Meningkatkan tingkat konversi
Biaya akuisisi yang lebih rendah

Mempercepat waktu untuk 
penggunaan pertama

Pengalaman pelanggan yang 
ditingkatkan

Meningkatkan produktivitas staf 
dukungan

Aliran pendapatan tambahan

BELI MENGAKTIFKAN GUNAKAN MENDUKUNG BERKEMBANG
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Setelah konsultan CX dan pakar implementasi kami membuat chatbot 
untuk telekomunikasi dengan lebih dari 70 juta pelanggan, kami berhasil 
mengidentifikasi kasus penggunaan teratas selama perjalanan pelanggan.

CATATAN: pertimbangkan untuk menambahkan biometrik, perdagangan 
percakapan & ikon perpesanan di samping intent yang sesuai untuk teknologi 
tersebut

Intent teratas menurut tahap perjalanan pelanggan 
telekomunikasi

Gunakan

• Isi ulang
• Pernyataan pajak
• Salinan tagihan
• Saldo akun
• Toko terdekat

Beli & orientasi

• Nomor port
• Pesan SIM
• Periksa pengiriman
• Pendaftaran SIM
• Aktivasi paket

Mendapatkan bantuan

• Laporkan masalah
• Permintaan tagihan
• Masalah login
• Pertanyaan roaming
• Internet lambat

Tinggal & berkembang

• Periksa poin loyalitas
• Periksa penawaran baru
• Prabayar->pascabayar
• Tukarkan poin
• Ubah paket

Membangun generasi chatbot berikutnya

1

5

3

2

4

Ada banyak chatbot di luar sana, dan sebagai perusahaan telekomunikasi, Anda sudah terdepan 
dibandingkan industri lain. Namun, teknologi komunikasi telah berkembang dengan pesat, dan inilah 
saatnya bagi telekomunikasi untuk memenangkan persaingan. Berikut adalah lima tren utama yang perlu 
diingat saat membuat chatbot.

Buatlah percakapan dengan desain: 
Peran chatbot adalah untuk menjaga 
kepuasan pelanggan dan pengalihan 
ke staf dukungan hanya untuk 
pertanyaan yang paling kompleks. Hal ini 
mempersingkat perjalanan pelanggan dan 
meningkatkan CX.

Multisaluran adalah kuncinya: Pelanggan 
menginginkan dukungan di saluran 
favorit mereka. Platform pembuatan 
chatbot kami tersedia di beberapa aplikasi 
obrolan paling populer di dunia yang 
memungkinkan komunikasi yang kaya 
dengan gambar, verifikasi ID, unggahan 
dokumen, dll.

Perdagangan percakapan: Dengan 
keamanan dan alur yang tepat yang 
dirancang ke dalam chatbot, pelanggan 
bersedia membayar tagihan, memesan 
kartu SIM, telepon, atau mengubah  
paket–mengubah chatbot Anda menjadi 
saluran penjualan yang penting.

Analisis dan pembelajaran yang 
berkelanjutan: Sangat penting untuk 
menghapus intent yang tidak digunakan 
atau tidak dikenali. Analisis kami melacak 
intent, dan konsultasi berkelanjutan kami 
memastikan chatbot telekomunikasi selalu 
dioptimalkan.

Pengalihan ke staf dukungan yang 
mulus: Platform pembuatan chatbot yang 
digabungkan dengan pusat kontak digital 
kami mampu membuat pengalihan ke staf 
dukungan manusia berjalan mulus dengan 
menyediakan riwayat percakapan. 
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Perilaku dan harapan pelanggan 
akan terus berkembang, begitu 
pula dengan telekomunikasi CX. 
Dengan meningkatkan siklus hidup 
pemasaran, penjualan, dan layanan, 
berinvestasi pada saluran digital dan 

Ketiga fakta ini menekankan dua hal penting: 
1. Pelanggan siap untuk menggunakan chatbot
2. Pelanggan membutuhkan chatbot yang dibuat secara profesional yang dapat meningkatkan pengalaman mereka dan 

menyelesaikan semua potensi masalah penggunaan.

Oleh karena itu, Desain Percakapan harus diprioritaskan saat membuat chatbot Anda, dan menjadi kunci untuk 
membuka potensinya

Untuk membuat chatbot perusahaan telekomunikasi yang 
sempurna, kami menyatukan keahlian industri telekomunikasi 
kami guna merancang pengalaman percakapan yang efektif. Kami 
mempekerjakan dan melatih para ahli untuk membuat lokakarya 
yang bertujuan untuk menentukan:

• Kasus penggunaan yang benar
• Pelanggan dan persona chatbot
• Alur komunikasi 
• Desain percakapan

Hubungan kuat kami dengan telekomunikasi menjadi kunci yang 
membuat kami berbeda. Kami memahami bisnis Anda, kebutuhan 
Anda, dan menyediakan keahlian dalam membangun chatbot yang 
dapat mendatangkan pendapatan melalui penjualan, penghematan 
biaya melalui pengalihan panggilan, dan melakukannya dengan 
nada suara khas Anda untuk meningkatkan loyalitas dan 
memastikan kepuasan pelanggan yang maksimal.  

Mitra telekomunikasi 
yang tepat

Bagaimana kami melakukannya?

69% pelanggan akan dengan senang hati menggunakan chatbot jika dapat meningkatkan 
CX mereka.

58% pelanggan merasa nyaman terlibat dengan chatbot.

Namun, 54% pelanggan memiliki pengalaman buruk dengan chatbot. 

KEBUTUHAN PERUSAHAAN 
TELEKOMUNIKASI

Memastikan interaksi yang efektif

Meningkatkan perjalanan pelanggan

Meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan

Lokakarya desain percakapan

KEAHLIAN INFOBIP

teknologi inovatif, serta mengadopsi 
solusi komunikasi berbasis cloud, 
telekomunikasi tidak hanya dapat 
mencapai standar yang ditetapkan 
oleh para digital native, tetapi juga 
melampauinya. 

Dengan lapisan teknologi yang 
tepat untuk cloud dan asisten virtual 
yang beroperasi di mesin AI, data, 
dan analitik, telekomunikasi dapat 
terus berinovasi. Di situlah solusi 
terintegrasi kami dibutuhkan. 
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Platform pembuatan chatbot, portofolio saluran, analitik, dan solusi pusat kontak kami memberdayakan ekosistem 
telekomunikasi untuk skalabilitas, dan pemberian hasil CX yang lebih cepat. Bersama-sama, kami memberdayakan 
telekomunikasi untuk mengubah CX mereka untuk menarik pelanggan dan menjadikan mereka pelanggan yang setia:

Mengaktifkan 
telekomunikasi untuk 
memahami pelanggan 
mereka, berinteraksi secara 
digital dan memprediksi 
kebutuhan serta maksud 
mereka.

Keterlibatan 
pelanggan yang 
cerdas

Mulai tingkatkan telekomunikasi CX Anda hari ini!

HUBUNGI KAMI

Chatbot didukung dengan 
kecerdasan buatan (AI) 
untuk mengaktifkan 
perdagangan percakapan 
dengan menggunakan data 
untuk upsell dan cross-sell.

Buka pertumbuhan 
pendapatan

Mengintegrasikan chatbot 
melalui perjalanan 
pelanggan di seluruh 
saluran pilihan pelanggan–
memberikan dukungan 
yang tepat pada saat yang 
tepat.

Perjalanan 
pelanggan 
multisaluran

Meningkatkan keterlibatan 
dan nilai yang dihasilkan 
dari pelanggan dengan 
mengintegrasikan 
pemasaran, loyalitas, 
dan penjualan ke dalam 
percakapan chatbot.

Nilai 
seumur hidup 
pelanggan
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