
การสนทนาแบบ PromptTalk

ด้วยระบบสร้างโปรไฟล์ลูกค้าอัจฉริยะ การจําแนกประเภทบุคคลแบบ 360 องศา 
และบริการที่เชื่อมต่อบริการต่าง ๆ ทําให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซํ้า ๆ
จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ช่วยนํามา ปรับปรุงประสบการณ์การ
บริการลูกค้า โดยการนําข้อมูลไปประมวลผลและแสดงผลร่วมกับซอฟต์แวร์
ประมวลผลต่าง ๆ ได้ ให้เป็นแบบการให้บริการรายบุคคลอย่างแม่นยํา 
ตามข้อมูลจริงของลูกค้า และบริบทที่เฉพาะเจาะจง ให้ระบบสร้าง
การทํางานโดยอัตโนมัติสําหรับงานทั่วไป เช่น การสอบถามข้อมูล
คําตอบเฉพาะบุคคล และคําแนะนําเฉพาะ เพ่ือสร้างประสบการณ์
ไร้รอยต่อและลื่นไหล

PromptTalk™
intelligent Chatbot by
PromptTalk มอบบริการการกําหนดเจตนาของการสอบถาม และปัญญาประดิษฐ์ที่มีทักษะสูง ช่วยให้ทํางาน
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ และนําเข้าเทมเพลตที่กําหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือสร้างและออกแบบประสบการณ์
การสนทนาที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า ผ่านทางข้อความที่สร้างจากข้อมูลเชิงลึก การส่งข้อความ และเสียง ฟงัก์ชัน
การทํางานของ Chatbot พ้ืนฐานและชุดโปรแกรมการจัดการช่วยให้คําแนะนําและสร้างมาตรฐานในการเริ่มต้น
ให้บริการทันที ด้วยทักษะประกอบอื่น ๆ สร้างกฎ และสนับสนุนทักษะที่สามารถกําหนดได้เองเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
การบริการแบบอัตโนมัติให้แก่ลูกค้า รองรับจํานวนบัญชีผู้ใช้งานได้ไม่จํากัด สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 500 บัญชี

การสร้างบทสนทนา การปรับแต่งการสนทนา การสร้างชุดคําถาม-คําตอบ

ตัวแก้ไขเจตนา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การติดตามแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์
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แดชบอร์ดที่มีตัวชี้วัดแบบเฉพาะตัวและกราฟแสดงการจัดหมวดหมู่และ
สรุปอัจฉริยะ ประกอบด้วย :

การเชื่อมต่อระบบส่งข้อความของ CHATBOT

ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์

ด้วยการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น PromptTalk สามารถใช้ร่วมกับ API ของบุคคลที่สามในการสื่อสาร
และทํางานร่วมกับบริการแชทและเครือข่ายโซเชียล เช่น Facebook Messenger มอบประสบการณ์
การแชทที่ราบรื่น

รองรับช่องแชทแบบปรับเปลี่ยนได้ ทํางานได้อย่างราบรื่นบนหน้าเว็บหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
เว็บแอป

Heatmap

ประวัติโดยย่อ

กลุ่ม

สถานะ

ชุดการออกแบบการสนทนา

ด้วย NLP และ NLU ที่เป็นนวัตกรรมของ PromptTalk วิเคราะห์การสนทนาทั่วไป
และเจตนาของการสนทนานั้นจะได้รับการเข้าใจอย่างรวดเร็วและนํามาใช้
ตลอดการสนทนา

Machine Learning แบบฝังตัวในระบบเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงความสามารถ
ในการสนทนา

บันทึกสถิติ และข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือช่วยระบุปัญหาที่เกิด
เสมอและคอขวดในการให้บริการอัตโนมัติ

อัตราความพึงพอใจ

ภาระงาน
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ระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน

ขยายบทสนทนาด้วย PromptTalk™

ใช้ประโยชน์จากฐานความรู้ คําถามที่พบบ่อย ข้อมูลอัจฉริยะ ข้อมูลและโปรไฟล์รวมศูนย์ เพ่ือให้ความรู้แก่ 
Chatbot AI เพ่ือผูกกับความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ตลอดเวลา 24/7 โดยแทบไม่ต้องรอ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจที่มากที่สุด

การทํารายการทั่วไปสามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบการทํางานอัตโนมัติ Prompt Workflow

chatbots และผู้ช่วยบริการมีแผงควบคุมข้อมูลแบบครบวงจรหนึ่งเดียว เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการช่วยเหลือ
ให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดที่มีอยู่ตลอดเวลา 

3

การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ และบทบาทของทีมงาน 3 ระดับ
Super Admin / Admin / Operator

การบันทึกประวัติการลงทะเบียน และการเข้าถึง

เชื่อมและยกเลิกการเชื่อมโยงโปรไฟล์

การยื่นขอทํารายการ และการอนุมัติ

การจัดการใบอนุญาตผู้ใช้

การแจ้งเตือน
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ความปลอดภัย

ระบบอยู่บนสถาปัตยกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งที่เชื่อถือได้มากที่สุด (ผู้ให้บริการ / องค์กร) เราให้บริการ การระบุตัวตน
การตรวจสอบตัวตน / สิทธิ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยที่สมบูรณ์เพ่ือให้แน่ใจว่าลูกค้า ผู้ใช้ และทีมงาน
ของระบบของเราได้รบัการคุม้ครองการใชง้านดว้ยโซลชูัน่การเขา้รหสัความปลอดภัยในระดับ Enterprise Compliance
เช่น ธนาคาร รัฐ และสอดคล้องตามหลักปฏิบัติของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระบบการลงทะเบียนที่ปลอดภัยและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบริการ

Open Authentication

Single Sign-On

การตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน

การติดตามพฤติกรรม

การจัดการความยินยอมของผู้ใช้

SDK ของบริการหลักบน Anycard

Anycard Authenticator

SDK การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
แบบอัจริยะ บน Anycard

ชุดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ บน Anycard 

PromptTalk™ SDK

iOS / android

PromptTalk™ 
สนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ
แบบเนทีฟ

Intent Importing

Intent Editor

Intelligent Intent Detection

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การออกแบบการสนทนา

การปรับปรุงและการวิเคราะห์

APIs

โดย
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