
Når menneske og

maskine går op

i en højere enhed
Conversational AI transformerede
AIm. Brand Group’s kundeservice



Alm. Brand valgte at tage  
en strategisk approach til 
Conversational AI. Det er den 
primære årsag til, at løsningen 
kunne udvikles på så kort tid.

Mads Kaysen, Director, New Tech, KPMG

Kunstig intelligens med en strategisk tilgang



Alm. Brand Group har arbejdet strategisk med kunstig intelligens i en årrække for at 

blive mere effektive, forbedre kundedialogen og være tilgængelige , når kunderne 

har brug for hurtige afklaringer på dækninger i de sene aftentimer eller i weekenderne.



KPMG, har som en af landets førende strategiske rådgiver inden for den digitale 

transformation, ledet processen og i samarbejde med Alm Brand Group udviklet en 

digital strategi for brug af kunstig intelligens i kundeservice.



Den digitale transformation er et skridt til at effektivisere forretningen, styrke 

konkurrenceevnen og i sidste ende forbedre bundlinjen.



KPMG konkluderede, at Boost.ai’s Conversational AI-platform kunne løse opgaven og 

indfri målsætningerne.



Implementeret på kun to måneder



KPMGs grundige analyser og dokumenterede forarbejde gav Alm. Brand Group en stor 

indsigt i, hvordan Conversational AI kunne forbedre processerne og dermed 

kundeoplevelserne endnu mere. Det lagde et solidt fundamentfor at bygge de konkrete 

løsninger og er den primære årsag til, at Alm. Brand Group’s løsning kunne udvikles på 

kun to måneder.



Med en løsningsprocent på  på kundehenvendelser skabte løsningen


omgående værdi for kundeservice

24/7

84%
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Albot og Albotta har taget 
kundeservicen til nye højder. Albot 
svarer korrekt på 95% av spørsmålene

Alm. Brand Group’s Conversational AI-løsning er udviklet med to 
chatbots. Den eksterne chatbot, Albotta og den interne chatbot, Albot.



Albotta er baseret på den nyeste AI-teknologi inden for sprog og er


udviklet på få måneder. Den svarer på kundernes mest almindelige


henvendelser hele døgnet, eller hjælper kunden videre til en medarbejder,


hvis det er nødvendigt.



På et halvt år har Albotta haft over 55.000 samtaler og er blevet stillet


mere end 85.000 spørgsmål om alt fra forsikring til coronarelaterede


emner. Den kan svare på mere end 1000 spørgsmål, men kan


også dirigere kunderne videre til en medarbejder. Det er helt op til


kunderne selv.



Albot, klæder medarbejderne godt på, så de kan svare hurtigt på


kundernes spørgsmål Før Albot var det ikke unormalt, at kunderådgivere


måtte rådføre sig med kolleger eller finde informationerne i tykke


manualer og interne systemer – mens kunden ventede. Nu kan de spørge


robotkollegaen i stedet. Den giver altid rigtige, og ikke mindst konsistente


svar. Albot svarer korrekt på 95 % af spørgsmålene. 

Albotta tager sig af kunderne



Albot tager sig af medarbejderne
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Hvad er bedre end én chatbot? – To chatbots!



Kombinationen af både intern chatbot til kundeservicemedarbejdern og en ekstern chatbot til kunderne giver en 

række fordele: Konsistens og ensartet kvalitet i svar. Hurtigere onboarding af nye medarbejdere. Indsigt og data 

på de emner og samtaler, som skaber spørgsmål og tvivl både internt og eksternt. De positive effekter på 

second line support, knowledge management og compliance bør heller ikke undervurderes.

De positive effekter på second 
line support, knowledge 
management og compliance  
bør ikke undervurderes.

Kristian Hjort-Madsen

Koncerndirektør for Forretningsudvikling & Teknologi

Kunstig intelligens er i dag så veludviklet, at 
dialogen med vores chatbots er i en helt anden 

kvalitet, end man har set med tidligere 
teknologier. Og dialogen med kunderne bliver 

bedre for hver dag.
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Med de to chatbots Albot og Albotta er Alm. Brand’s kundeservice  
gået fra ”good” til ”excellent”. 


Interview med Jacob Dreyer-Stapput
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https://home.kpmg/dk/da/home/services/cases/alm-brand-albot.html


Udviklet ud fra kundernes spørgsmål



Fælles for Alm. Brand Group’s intelligente chatbots er måden, de er udvikletpå. De bliver bedre og bedre til at 

svare i takt med de får spørgsmål.Samtidig er de udviklet ud fra agile principper, så de kun udvikler det,der 

giver værdi for kunderne.



I stedet for at bruge et par år på at gætte sig til, hvad der er mestrelevant for kunderne, bliver løsningen 

udbygget undervejs. På denmåde driver kundernes spørgsmål og feedback udbygningen af deintelligente 

chatbots.


Vores intelligentechatassistenter 
bliverbedre og bedre til atsvare 
i takt med de fårspørgsmål.

          Vi er kun ved begyndelse af brugen af kunstig 
intelligens for atforbedre kundedialogen. Næste skridt 
er at se på, hvordan voresrobotter i langt højere grad 
kan hjælpe med at udføre de mestsimple handlinger. 
For eksempel ændre selvrisiko eller andreenkle 
opgaver, så både kolleger og kunder ikke skal  
bruge tidpå det. 
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Kristian Hjort-Madsen

Koncerndirektør for Forretningsudvikling & Teknologi



Da stormen Malik ramte Danmark, var kunstig intelligensmed til at hjælpe 
Alm. Brand Group’s kunder. På få dage håndteredeforsikringsselskabets 
chatbot 2000 henvendelser og med enløsningsprocent på 84 %, har langt de 
fleste kunder fået hjælpi det sekund, de havde brug for det.



Da den kraftigste storm i flere år ramte Danmark, havde mange danskereakutte spørgsmål og brug 

for vejledning. Hos Alm. Brand Group blev de mangestormramte kunder godt hjulpet af nye digitale 

løsninger bygget påkunstig intelligens.



Den eksterne chatbot, Albotta, håndterede 2000 samtaler og løste 84 %af kundernes henvendelser 

og var dermed med til at give kundernehistorisk hurtig hjælp på deres henvendelser.

          Vi skal være der, hvor og når vores kunder  
har brug for os.Det er ren win-win for både  
vores kunder og Alm. Brand Group, nårvi bruger 
kunstig intelligens i form af vores eksterne og 
internechatassistenter. Kunderne får hurtigere og 
korrekte svar, uansethvornår de har brug for  
det, og den interne intelligente assistentstyrker 
samtidig vores effektivitet i kunderådgivningen 

siger Kristian Hjort-Madsen.Med stormen Malik har Alm. Brand Group fået bevist, at den  

digitaletransformation til Conversational AI har gjort dem i stand til at håndteremange tusinde 

henvendelser på kort tid. Dermed er de godt rustet tilfremtidens udfordringer.
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Løsninger til den finansielle branche

Boost.ai og KPMG er de førende specialisteri AI-baserede  
løsninger til den finansiellesektor. 


Vi har en proven track record indenforskalerbare 
kundeserviceløsninger, der er hurtigeat implementere,  
nemme at administrere og somsætter kundeoplevelsen først.

Spørg Albotta

Hvordan fungerer Albotta i virkeligheden? Kan den

intelligente chatbot virkelig svare på dine 

spørgsmål?Hvorfor ikke prøve selv.Gå ind på Alm. 

Brand Group’s hjemmesideog spørg Albotta. 

Du finder den nederst i højre hjørne.
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https://www.boost.ai/
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