
H yperautomation is niet het nieuw-
ste toverwoord, zegt Arvind 
Ganga, Team Leader AI Guild bij 

TOPdesk. “Het is een trend die we al lan-
gere tijd zien. Software helpt de gebrui-
kers steeds beter hun doelen te berei-
ken. Daarvoor wordt een combinatie van 
technieken gebruikt, van automation en 
datagestuurde functionaliteit tot Machi-
ne Learning en andere AI-technologieen. 
Een mix van de juiste technologieën met 
als doel het beter ondersteunen van de 
gebruikers.
AI is een behoorlijk brede term, zegt 
Ganga. En nog maar al te vaak wordt het 
verward met automation. “Functioneel 
dragen ze natuurlijk ook bij aan dezelfde 
doelstellingen: verhoogde efficiëntie en 
productiviteit. En om eerlijk te zijn wordt 
het onderscheid eigenlijk steeds vager. 
Chatbots bijvoorbeeld maken gebruik 
van AI voor het voeren van conversaties. 
Maar ook van automation om eenvoudige 
taken uit te voeren, zoals het resetten van 
een wachtwoord. Voor de gebruiker is dit 
volkomen transparant.”

Categorieën toekennen
Ganga geeft een voorbeeld van de Smart 
Categorization functionaliteit in de soft-
ware van TOPdesk. “Deze geeft sugges-
ties voor de drie meest waarschijnlijke 
categorieën voor inkomende meldingen, 
waardoor het voor de agents eenvou-
diger wordt om de juiste categorie te 
vinden en hiermee de melding af te han-
delen. De suggesties worden gebaseerd 
op verschillende informatie die de klant 
opgeeft. Verkeerde routering wordt zo 
sterk verminderd.” En wanneer dit ge-

combineerd wordt met een ‘catego-
ry-based routing’ – een automa tion 
functie – dan heb je al bijna een ge-
automatiseerd routeringssysteem.
De toepassingen waar TOPdesk aan 
denkt zijn veelbelovend, zegt Ganga. 
“Onze systemen kunnen al vrij accu-
raat vergelijkbare meldingen groepe-
ren dankzij AI. Door oplossingen of 
relevante knowledge base artikelen 
van al opgeloste meldingen te sug-
gereren, hoeven agents niet zelf te 
zoeken en helpen ze de klant sneller. 
Ook worden er zo trends herkend, 
waardoor achterliggende problemen 
naar boven komen en opgelost kun-
nen worden. Dit zorgt voor rust op 
de servicedesk.

Koppeling met SLA
Een andere interessante functionali-
teit is de koppeling met de juiste SLA 
van een klant. “Het is essentieel dat 
de agent weet aan welke verwach-
tingen het bedrijf moet voldoen. 
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Is dit iets dat binnen 3 uur of binnen 48 
uur moet worden opgelost? Op basis 
van zelflerende systemen kunnen we de 
meest waarschijnlijke SLA’s suggereren 
en dat maakt het een stuk eenvoudiger 
om de juiste te selecteren.”
Waar elke servicedesk van droomt is volle-
dige grip op welke meldingen echt belang-
rijk zijn en notificaties als de gestelde op-
lostijd niet gehaald dreigt te worden. “Met 
zelflerende functionaliteiten binnen onze 
systemen komt dat steeds dichterbij.” Er 
staan nog verschillende dingen op stapel 
voor de toekomst. “Snel kunnen anticipe-
ren is een heilige graal voor elke service-
desk”, zegt Ganga. “Een partneroplossing 
koppelt TOPdesk aan andere software in je 
ecosysteem, en leert welke patronen in het 
hele ecosysteem leiden tot welke meldin-
gen in TOPdesk. Dat maakt het mogelijk 
om te voorspellen dat het weleens druk 
zou kunnen worden op een specifiek on-
derwerp. En dan kun je snel reageren, en 
mogelijk zelfs de oorzaak verhelpen voor-
dat een melding gemaakt wordt!” ◾

TOPdesk maakt  
service management  
slimmer met AI
Artificial intelligence dringt inmiddels diep door in IT-systemen en -diensten. Het gevolg 
van de toenemende trend richting hyperautomation. Ook TOPdesk, leverancier van 
servicemanagementsoftware, rust zijn producten uit met intelligentie. Tekst Marcel Debets
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