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Samenwerking met de X-factor:  
hoe AI de manier waarop we werken 

transformeert 

Zelfs met alle technologie die momenteel beschikbaar 
is op de werkplek is er sprake van een fundamenteel 
probleem in de manier waarop mensen communiceren en 
samenwerken. Uit een recent onderzoek van Cisco® blijkt 
dat de drie belangrijkste uitdagingen voor organisaties te 
maken hebben met mensen:
• Afnemende werknemerstevredenheid (34%)
• Onvermogen om toptalent te behouden (32%)
• Langzame besluitvorming (32%)

Er vangt een nieuw werktijdperk aan waarin verzuilde 
productiviteitssuite-technologieën alleen niet langer 
voldoen. We moeten nu intelligente technologie 
opnemen in de manier waarop we werken en deze 
integreren in workflows. We moeten eerst zorgen 

dat het gehele proces naadloos verloopt, zodat zeer 
mobiel geavanceerd personeel de mogelijkheid krijgt 
hun synergieën en talenten optimaal te benutten om 
tevredenheid en betrokkenheid te garanderen en het 
proces om dingen gedaan te krijgen te versnellen.

In deze whitepaper wordt een portfolio van tools en 
technologieën geïdentificeerd en beschreven die 
gezamenlijk een nieuwe benadering van werk en 
productiviteit vormen: Cognitive Collaboration (cognitieve 
samenwerking). In de whitepaper wordt ook toegelicht 
hoe Cisco toonaangevende, maar vaak verkeerd 
begrepen, benaderingen zoals kunstmatige intelligentie 
(AI) en machine learning (ML) op specifieke, praktische 
manieren toepast om werk aantrekkelijker, productiever 
en winstgevender te maken.

De meest voorkomende problemen waar teams 
momenteel mee geconfronteerd worden 

Door Keith Griffin, CTO of Intelligence and Analytics, Cisco Collaboration Group
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De werkplek
Professionals werken nu heel anders dan nog maar vijf 
jaar geleden. Draadloze technologieën, internet met hoge 
bandbreedte en de cloud hebben ertoe geleid dat er 
kan worden gewerkt in andere ruimtes dan traditionele 
vergaderruimtes. Dankzij vooruitgang op het gebied van 
geheugens en verwerkingskracht kan intelligentie van een 
hoger niveau in apps en apparaten worden ingebouwd.

Een recent onderzoek door Dimension Data toont aan dat 
de belangrijkste technologie die nodig is om transformatie 
van de werkplek aan te jagen bestaat uit ‘communicatie- 
en samenwerkingstools’. Volgens het rapport gaf 53% 
van de organisaties aan dat slimme vergaderruimtes die 
werknemers intuïtieve toegang bieden tot verschillende 
soorten conferencingtechnologieën een centrale rol spelen 
bij een aanzienlijke verbetering van bedrijfsprocessen.1 

Verhoogde snelheid vereist  
een nieuwe oplossing
De situatie van de drukbezette professional – volle 
agenda’s gecombineerd met mobiele technologieën 
en de mogelijkheid tot 24/7 beschikbaarheid – heeft 
geresulteerd in een aanzienlijk kortere aandachtsspanne 
en afgenomen tolerantie ten aanzien van vertragingen. 

Eén voorbeeld hiervan: in de consumentensector worden 
e-commercewinkelwagentjes steeds vaker voor de 
betaling achtergelaten. Dit heeft voor een groot deel 
te maken met het feit dat een webpagina die langzaam 
wordt geladen (langzaam betekent meer dan twee 
seconden) genoeg reden is voor een consument om naar 
een andere site te gaan zonder iets te kopen. 

Op consumenten gerichte platforms zoals YouTube, 
Spotify en Netflix die directe respons koppelen 
aan personaliseringsbots en aanbevelingsengines, 
stellen nog hogere eisen aan snelheid en variatie. 
Deze hoge verwachtingen worden ook gevoeld op de 
werkplek. Daardoor zijn bij samenwerking, teamwork, 
zelfgestuurde activiteiten en naar buiten gerichte 
klantenservice verhoogde niveaus van proactieve 
informatie nodig om gelijke tred te houden.

Dit wordt verder versterkt door de dreiging van ‘schaduw-
IT’, waarbij mensen proberen hun consumentenervaring op 
kantoor te repliceren door niet-toegestane en potentieel 
onveilige apps te gebruiken om aan hun behoefte aan 
snelle actie te voldoen. Maar op de consument gerichte 
technologie is vaak niet op ondernemingen gericht. Dit 
brengt een zeer reëel gevaar met zich mee wanneer er 
geen centrale opslagplaats of protocol aanwezig is om 
optimaal gebruik te garanderen.

Uit recent onderzoek van Dimensional Research bleek het 
volgende:
• Meer dan 90% van de respondenten geeft aan dat 

gedetailleerde informatie over de deelnemers tijdens 
vergaderingen de effectiviteit daarvan zou verbeteren. 

• Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat 
ze met hun baas in gesprek zouden gaan over de keuze 
van de vergaderoplossing voor hun team. 

• 89% van de respondenten zou zo snel mogelijk een 
oplossing met cognitieve samenwerking adopteren. 

Deze drie ontwikkelingen – afnemende tevredenheid 
en efficiëntie op de werkplek, groeiende verwachting 
ten aanzien van snelheid op basis van technologische 
vooruitgang in de consumentensector en een verklaarde 
behoefte aan intelligente ondersteuning – tonen aan 
dat het nu de juiste tijd is voor een nieuwe generatie 
communicatie- en samenwerkingstools. Tools die zijn 
ontwikkeld om aan een immer groeiende vraag te voldoen 
en tegelijkertijd meer kwaliteit en efficiëntie bieden. Dit is 
de basis van Cognitive Collaboration. 

Afbeelding 1. Resultaten van Cisco-onderzoek naar  
samenwerkingsvoorkeuren van werknemers2

1. The Digital Workplace Report: Transforming Your Business, Dimension Data, 2017, 
https://www.dimensiondata.com/microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx.

2. ‘Cisco Survey Indicates Adding a Virtual Assistant May Be the Key to Happiness at Work’, Cisco, 
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1895738.

Transformeer 
vergaderingen. 

1 op de 4 respondenten besteedt 
meer dan de helft van hun dag aan 

vergaderingen.

Maak einde aan 
vervelende taken. 

43% voelde frustratie gedurende 
de afgelopen week omdat ze niet 
eenvoudig konden aansluiten bij 

een online vergadering.

Gebruik AI. 
95% van de werknemers is van 
mening dat AI werktaken kan 

verbeteren.

Verhoog productiviteit. 
89% ziet directe waarde 

van het adopteren van een 
digitale assistant voor virtuele 

vergaderingen.
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Wat is Cognitive Collaboration
Wanneer het om intelligente, contextuele samenwerking 
met personeelsleden gaat, geeft de term ‘Cognitive 
Collaboration’ een duidelijk beeld van de relatie en 
het resultaat. Dat komt doordat met de betreffende 
technologieën een aanzienlijk element van cognitie wordt 
toegevoegd aan de collaboratieve gebruikerservaring. 
Cognitie betekent in dit geval het in staat zijn om te 
anticiperen op de behoeften van een gebruiker door logisch 
te denken, resultaten te onthouden en proactief te zijn.

Cognitive Collaboration brengt informatie en context 
samen in alle samenwerkingservaringen. Door AI- en ML-
mogelijkheden te combineren met inzicht en de context 
van vergaderingen of interacties met klanten worden 
betekenisvollere ervaringen en resultaten gerealiseerd. 
Cognitive Collaboration bevordert menselijke relaties, 
verbetert interacties met klanten en ondersteunt 
hoogwaardige teams over grenzen heen. Hierdoor 
kunnen beslissingen slimmer en sneller worden genomen.

Er zijn vier pijlers van technologie die het 
samenwerkingslandschap vormen:
• Relatie-intelligentie richt zich op het verkrijgen van inzicht 

in elkaar door relevante informatie te verstrekken over 
de functie, achtergrond en rol binnen het project van een 
deelnemer aan de vergadering. Hierdoor wordt netwerk- 
en relatiebeheer dynamischer en blijft het up-to-date.

• Multimodale bots en assistants zijn intelligente 
softwareagents die taken kunnen uitvoeren om 
de gebruiker te ondersteunen. Deze kunnen intern 
gericht zijn voor werknemers en extern gericht voor de 
klantenservice. Interacties met bots vinden meestal 
plaats via tekstinvoer of spraak. 

• Audio- en spraaktechnologieën verbeteren 
de samenwerking. Dit omvat conversationele AI-
technologie die een gebruiker in staat stelt met het 
systeem te communiceren via spraak, maar ook 
ruisdetectietechnologie die intelligent en automatisch 
vervelende achtergrondgeluiden, zoals typegeluiden en 
verkeerslawaai, identificeert en elimineert.

• Computerzicht maakt het intelligente software 
mogelijk om de omgeving te interpreteren via camera’s 

in ruimtes en op persoonlijke apparaten. Dit resulteert 
in herkenning van gezichten, objecten en gebaren. 
In combinatie met andere technologieën, zoals 
nabijheidskoppeling, biedt computerzicht krachtige 
interpretatie van een ruimte om betere samenwerking 
en vergaderervaringen te realiseren voor deelnemers 
op locatie en extern.

De noodzaak van een oplossing op 
basis van AI/ML
Cognitive Collaboration vereist een geavanceerde vorm 
van computingintelligentie om te kunnen functioneren. 

Cognitive Collaboration brengt informatie en analyses 
samen om contextueel relevante interacties tussen 
workflows te realiseren. Intelligentie betreft een 
combinatie van gegevens en krachtige analyses om 
een grotere context te bieden. Gegevens kunnen 
worden verkregen uit vele relevante bronnen, waaronder 
sensoren, bots, ondernemingstoepassingen zoals CRM, 
IoT-sensoren (Internet of Things), profielen van mensen, 
inzicht in ondernemingsagenda’s, resources voor 
vergaderingen en zelfs sociale gegevens. In combinatie 
met analyses die patronen en relationele clusters 
voor personen, teams, organisaties en klantinzichten 
identificeren, kunnen we de juiste informatie aan het juiste 
team, op de juiste tijd en op de juiste plaats presenteren. 
Dankzij deze krachtige combinatie wordt Cognitive 
Collaboration geïntegreerd in workflows voor verbonden, 
relevante en menselijke ervaringen. 

Hierdoor worden samenwerkingsactiviteiten van een 
statisch tijdperk naar een volledig dynamisch tijdperk 
gebracht. Het antwoord hierop is het integreren van 
de vele mogelijkheden van kunstmatige intelligentie 
en machine learning op manieren die leiden tot een 
werkomgeving met de volgende kenmerken:
• Frictieloos, waarbij een einde wordt gemaakt 

aan de complexiteit en handmatige stappen die 
samenwerking met zich meebrengt. In plaats van te 
zoeken naar inbelgegevens of wachtwoordcodes voor 
vergaderingen, kunnen deelnemers een enkele knop 
indrukken of met alleen hun stem aansluiten bij een 
vergadering. 

Overzicht van Cognitive Collaboration
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• Menselijk, waarbij technologie wordt ingezet om 
diepere relaties op te bouwen. Met intelligente 
identificatoren, zoals gezichtsherkenning en biografieën 
van deelnemers, hebben deelnemers snel informatie 
over de personen met wie zij gaan vergaderen en 
kunnen zij betekenisvollere relaties ontwikkelen.

• Inzichtelijk, waarbij 360°-inzicht wordt verkregen 
voor een reeks collaboratieve situaties, zoals 
vergaderruimtedynamiek en klantenondersteuning in 
contactcenters.

• Beveiligd, waarbij wordt voortgebouwd op de stringente, 
op de onderneming gerichte ontwerpprincipes van Cisco. 

• Ondersteund, waarbij gebruikers en teams zich 
kunnen richten op de resultaten, niet op het beheer.

Cognitive Collaboration-technologieën bieden 
oplossingen die niet eerder konden worden gerealiseerd 
met traditionele technieken.

Hoe AI en ML Cognitive Collaboration 
ondersteunen
De termen AI en ML dekken inmiddels een breed scala 
computingcapaciteit en -potentieel. Soms worden deze 
verkeerd gebruikt als labels om andere technologische 
vooruitgang te beschrijven, zoals GPU-kracht (Graphics 
Processing Unit). Binnen het kader van deze whitepaper 
gebruiken we de terminologie en mogelijkheden van AI en 
ML voor specifieke samenwerkingsgerelateerde scenario’s.

Kunstmatige intelligentie wordt vaak gebruikt als een 
overkoepelend begrip om verschillende toepassingen van 
machine learning te dekken. Het wordt algemeen toegepast 
om intelligente agents te beschrijven die input van hun 
omgeving gebruiken en proberen om een cognitief resultaat 
te bereiken zoals een mens dat ook zou doen. Dit vereist 
een zekere mate van programmering, training of toegepaste 
probleemoplossing om praktisch te kunnen zijn. 

Machine learning maakt het computers mogelijk te leren 
zonder specifieke programmering. Dit wordt met name 
bereikt door te leren van getrainde gegevensmodellen, 
die vervolgens worden gebruikt in combinatie met een 
algoritme om voorspellingen te doen. Aangezien ML 
sample input gebruikt om een resultaat te voorspellen, 
wordt hier vaak aan gerefereerd als ‘begeleid leren’, 
omdat het getrainde (begeleide) model het resultaat 
beïnvloedt. Cognitive Collaboration past binnen het 
concept van begeleid leren. 

Begeleid leren begint over het algemeen met een grote 
gegevensset waarvan een algoritme wordt afgeleid 
dat wordt gebruikt om een voorspellingsmodel (vaak 
‘getraind model’ genoemd) te genereren. Het systeem 
identificeert patronen in de gegevensset die betrekking 
hebben op verschillende voorspellingen. In het voorbeeld 
van gezichtsherkenning kan een gegevensset worden 
gebruikt waarin afbeeldingen van ‘bekende’ (op naam) 
of ‘onbekende’ deelnemers aan een vergadering 
zijn opgenomen om de namen van deelnemers in 
toekomstige vergaderingen te voorspellen.

Voor de doeleinden van vergelijking en context binnen 
deze whitepaper: de twee andere modellen van machine 
learning zijn ‘onbegeleid’ en ‘andere variaties’.

• Bij onbegeleid leren worden algoritmen gebruikt die 
op een gegevensset worden toegepast om groepen of 
resultaten te identificeren zonder van tevoren iets over 
deze groepen te weten. In tegenstelling tot begeleid 
leren, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande 
gegevens, kan onbegeleid leren worden gebruikt 
om een eigen kennisbank op te bouwen door middel 
van observatie van activiteiten, zoals gebruikers- of 
klantgedrag, fraude en detectie van abnormaliteiten. 

• Andere variaties: Hoewel er momenteel vele vormen 
van leren in deze categorie ‘andere’ zijn opgenomen, 
is de belangrijkste hiervan versterkingsleren. Hierbij 
wordt een besluitvormingsbeleid toegepast dat in de 
loop der tijd verder wordt verbeterd op basis van de 
resultaten van eerdere beslissingen. Versterkingsleren 
wordt vaak gebruikt in controlesystemen, zoals 
autonome voertuigen, gaming en kaart- en 
routeplanningssystemen. Voorbeelden van het gebruik 
van versterkingsleren in een samenwerkingsomgeving 
zijn het optimaliseren van het kaderen van gebruikers 
tijdens een videoconferentie of het anticiperen op de 
wens van een gebruiker om een vergadering te starten.

Onbegeleid 
Content van gegevens is 
onbekend.

Anders 
Waarneembare gegevens zijn 
dynamisch.

Begeleid 
Bron van waarheid is beschikbaar.
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De ontwikkeling van software voor machine learning 
verschilt van technieken voor de ontwikkeling van 
traditionele software. Afbeelding 2 toont in een voorbeeld 
van begeleid leren hoe trainingsgegevens worden gebruikt 
om een getraind model te maken, dat vervolgens met live 
gegevens wordt gebruikt om een resultaat te voorspellen.

De vijf fasen van ondersteunde AI
Kunstmatige intelligentie, zoals wij die definiëren, helpt 
bij het oplossen van de uitdagingen op het gebied van 
productiviteit en samenwerking van dit nieuwe tijdperk. 
Maar daartoe moet veel informatie over hoe mensen 
werken, communiceren en denken worden verzameld en 
verwerkt. We hebben de vijf fasen van ondersteunde AI 
gedefinieerd die implementaties naar verwachting zullen 
doorlopen. Deze fasen zijn:
Fase 1
Eenvoudige command-and-control. Een voorbeeld 
hiervan is dat het systeem wordt gevraagd om 
iemand toe te voegen aan een vergadering of aan een 
telefoongesprek. 
Fase 2
Begrip van natuurlijke taal. Begrip van de intentie van de 
gebruiker met meer complexe query's zoals: “Geef dit 
actiepunt aan Pat om de dia’s voor te bereiden voor de 
vergadering van volgende week.” 

Fase 3
Inzicht in specifieke terminologieën en complexe 
verklaringen begrijpen. Een voorbeeld hiervan is een 
verbale discussie over een actueel nieuwsbericht 
die een automatische zoekactie triggert evenals het 
ophalen van dat nieuwsbericht, samen met bijbehorende 
documentatie. Of AI helpt de belangrijkste onderwerpen 
die tijdens de vergadering zijn besproken samen te vatten. 
Fase 4
AI begint zich te gedragen als een lid van het team. Het 
neemt actiepunten op zich en vat beslissingen samen. 
Fase 5
In de toekomst (binnen de komende tien jaar) fungeert 
een AI-apparaat als een strategisch teamlid dat 
aanbevelingen doet op basis van zijn bedrijfsinformatie. 
AI zou bijvoorbeeld verkoopresultaten kunnen analyseren 
en een toename in het aantal verkoopmedewerkers in een 
bepaalde regio aanbevelen om inkomsten te laten stijgen.

Om al deze fasen te ondersteunen, moeten AI-services 
bedrijfsgerelateerde gegevens en context verzamelen 
en verwerken. Wanneer AI hiertoe in staat is, kunnen 
werknemers meer tijd besteden aan taken met een hoge 
toegevoegde waarde, kunnen deelnemers creatiever 
worden, is er sprake van verhoogde werktevredenheid (wat 
leidt tot meer behoud van werknemers en een grotere ROI 
van onboarding en training) en grotere teambetrokkenheid, 
om maar een paar voordelen te noemen.

In het kader van Cisco Webex® Assistant zit 
Cisco momenteel tussen fase 2 en 3, hoewel 
gebruikersadoptiegraden hierop achter kunnen lopen. 
De overgang naar fase 4 en 5 vereist meer integratie met 
gegevens van klanten. In de eerdere fasen wordt begeleide 
machine learning toegepast, waarbij interne gegevens 
worden gebruikt. Hiervoor zijn geen klantgegevens vereist. 
De overgang naar deze latere fasen is zeer belangrijk en de 
gebruikte technieken moeten altijd worden ontwikkeld met 
specifieke klanten in gedachten.

Afbeelding 2. Voorbeeld van begeleid leren bij het gebruik 
van trainingsgegevens om het resultaat te voorspellen

Het model trainen 
Trainingsgegevens

De ML-toepassing 
gebruiken 

Live gegevens

Output 
Model afstemmen en 

verder trainen

Model

5Cognitive Collaboration



Whitepaper

Cisco’s ervaring met AI
Cisco voegt bewezen AI- en ML-mogelijkheden toe aan 
het samenwerkingsplatform. Zoals in afbeelding 3 te zien 
is, waren we een vroege innovator op dit gebied, en we 
blijven voortbouwen op onze achtergrond in machine-
intelligentie bij het ontwikkelen en verwerven van nieuwe 
oplossingen die samen een compleet pakket bieden. 
• De overname van Accompany door Cisco garandeerde 

marktleidende inzichten en gegevens over 
contactbeheer. Het succes van Accompany op het 
gebied van consolidatie en levering van up-to-date 
professionele profielen van klanten en contactpersonen 
bevordert het ontwikkelen en onderhouden van relaties.

• MindMeld: Het meest essentiële onderdeel van 
succesvolle samenwerking is nog steeds spraak en 
taal. Cisco’s Cognitive Collaboration-oplossing maakt 
daarom gebruik van krachtige NLP-technologieën 

(natuurlijke taalverwerking) op basis van MindMeld 
Workbench om conversationele AI te bieden (dit 
wordt verderop in meer detail beschreven). MindMeld 
werd lange tijd erkend als marktleider in NLP en 
conversationele AI. Het maakte gebruik van Python 
en open-source toolkits om mogelijkheden op het 
gebied van het begrijpen en leren van natuurlijke taal te 
ontwikkelen. Dankzij Cisco’s overname van MindMeld 
in 2017 heeft het Cisco Cognitive Collaboration-team 
toegang tot veel toonaangevende, interne ervaring en 
informatie om deze essentiële productlijn te kunnen 
creëren en onderhouden. 

Deze geschiedenis van samenwerkingsinnovatie en 
verwerving vermindert afhankelijkheden van services 
van derden en maakt op de onderneming gerichte 
ontwerpen mogelijk van zowel cognitieve services als 
endpointapparaten die een gemeenschappelijk DNA delen. 

Afbeelding 3. Cisco AI-mogelijkheden op het gebied van samenwerking

2019201820172016201520102005200019951990

Machine- 
intelligentie

Echo-onderdrukking
Ruimtelijke audio

Videobewegingsdetectie

Straalvorming microfoon

LuidsprekertriangulatieMediaveerkracht
Nabijheid Ultrasone bewegingsdetectie

Machine 
learning

Gezichtsdetectie

Ruisdetectie

Inzichten in 
mensen

Deep 
learning

Computerzicht

Gezichtsherkenning

Conversationele AI
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Cisco’s Cognitive Collaboration-endpointfuncties worden 
mogelijk gemaakt door het NVIDIA-platform, dat de 
computingintelligentie levert voor zeer geavanceerde 
cameratechnologie en machine learning voor diverse 
realtime situaties. Ter illustratie (buiten de branche van 
Cisco): in een auto is een naadloos gezichtsveld van 360° 
nuttig bij het inhalen van langzamere voertuigen, het veilig 
van baan wisselen en automatisch parkeren. Dit omvat 
ook machine learning-mogelijkheden voor het detecteren 
en classificeren van objecten. Deze zelfde technologie 
biedt Cisco’s Cognitive Collaboration-oplossingen de 
computingkracht voor het:

• Detecteren en identificeren van gezichten
• Tellen van het aantal personen in een vergaderruimte
• Bepalen wie er in de ruimte aan het woord is
• Gebruiken van de camera(’s) in de vergaderruimte 

om de sprekende persoon te kaderen voor visuele 
accuratesse en comfort

• Traceren van actieve sprekers terwijl deze zich door de 
vergaderruimte bewegen

• Optimaliseren van zeer betrouwbare audio en draadloos 
delen van content in maximaal 4K-resolutie

• Bepalen dat een assistant wordt aangeroepen met 
behulp van een activeringswoord zoals ‘OK Webex’

Het Cisco-engineeringteam heeft bedrijfseigen 
algoritmen en processen ontwikkeld die de 
onderliggende GPU-gebaseerde hardware benutten om 
ervoor te zorgen dat de identificatie van gezichten en het 
begrip van spraak accuraat en beveiligd blijven. Dit is een 
van de manieren waarop het proces verschilt van andere 
concurrerende vormen van signaalanalyse. In plaats van 
gebruik te maken van verwijzingen naar gegevens die 
zijn opgeslagen in de cloud, garandeert Cisco volledige 
beveiliging en privacy door tokens te integreren en te 
versleutelen. Hierdoor hebben gegevens tijdens doorvoer 
geen waarde voor kwaadwillenden. 

“Cisco biedt een complete oplossing 
als het gaat om bellen, vergaderen, 
teams, contactcenter en apparaten. 
Door totaaloplossingen te leveren in 
plaats van point-producten kan het 
bedrijf concurreren met leveranciers 
die slechts een deel van de 
oplossing bieden. … Sommige 
van de cognitieve mogelijkheden 
kunnen een doorbraak betekenen, 
en het wordt interessant om te zien 
hoe goed Cisco op dit gebied de 
dynamiek zal kunnen handhaven.”1

—  Blair Pleasant, President en Principal Analyst 
bij COMMfusion LLC en medeoprichter van 
BCStrategies

1. https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019

7Cognitive Collaboration

https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019


Whitepaper

De vier pijlers van Cognitive Collaboration 

Relatie-intelligentie 
Het succes van een vergadering heeft veel te maken met 
het uitnodigen van de juiste mensen en weten wie er in de 
ruimte aanwezig zijn. Traditioneel vindt dit plaats via een 
rondetafelsessie waarbij iedereen zich introduceert. Dit 
kan tijdrovend zijn en de kans is groot dat de aandacht van 
de deelnemers verslapt.

People Insights
People Insights is een Webex-functie die rijke 
contextuele deelnemergegevens introduceert 
tijdens vergaderingen door gebruik te maken van de 
mogelijkheden van Accompany en deze te integreren 
in Webex Meetings. Cisco verwierf Accompany in mei 
2018 en deze overname vertegenwoordigt de eerste 
integratie van het relatie-intelligentieplatform in de 
Webex-samenwerkingssuite. Wanneer een Webex-
vergadering wordt gestart, kunnen de deelnemers 
profielen zien met informatie die uit openbaar 
beschikbare bronnen is verzameld om een uniek profiel 
van elke persoon te creëren. 

People Insights maakt gebruik van onderscheidingslogica, 
een bedrijfseigen aanpak voor het herkennen van 
het verschil tussen de Pat Smith die momenteel is 
ingeroosterd voor de vergadering en de duizenden 
andere mensen met een openbare aanwezigheid online 
die ook Pat Smith heten. Hierdoor wordt toegang tot 
juiste, contextuele en relevante informatie over elke 
deelnemer in de ruimte gegarandeerd. 

De informatie die van elke deelnemer wordt  
weergegeven omvat:
• Naam en functie
• Arbeidsverleden
• Een lijst van gepubliceerde documenten en artikelen 
• Inhoudelijke expertise
• Informatie over werkgever en bedrijf, inclusief recent 

nieuws, aandelenprijs en prestaties 

Directe toegang tot dit type informatie maakt het 
eenvoudiger om de vergaderervaring te verbeteren.

Klanttraject
Buiten de wereld van interne vergaderingen is er de 
essentiële wereld van de klantenservice. Historisch 
gezien is dit het domein van telefonische CSR’s 
(klantenservicemedewerkers) en IVR-telefoonsystemen 
(Interactive Voice Response).

De moderne markt geeft veel hogere prioriteit aan 
positieve ervaringen als een belangrijke manier om 
klanten aan te trekken en te behouden. Klantenservice 
gaat nu meer dan ooit over automatisering, maar 
met personalisatie van het digitale klanttraject, zodat 
iedereen zich volledig begrepen en ondersteund voelt. 
Hoewel bots en automatisering al jaren worden ingezet, 
hebben ze geen essentiële informatie gebruikt om de 
specifieke actuele behoeften van een klant accuraat 
te volgen en erop te reageren. Met Cisco Answers kan 
een organisatie gegevensbladen, veelgestelde vragen 
en andere gegevensbronnen verstrekken die door het 
AI-contactcenter van Google kunnen worden verwerkt 
en gemodelleerd. Dit resulteert in realtime informatie die 
wordt verstrekt aan agents op basis van de context van de 
vragen van bellers. 
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Multimodale bots en assistants
Deze omvatten virtual en persoonlijke assistants en zijn 
in feite intelligente softwareagents die taken kunnen 
uitvoeren die de eindgebruiker ondersteunen bij een 
use case op het gebied van samenwerking. Virtuele 
assistants kunnen vele vormen aannemen. Voor een 
onderneming kunnen deze zowel intern op werknemers 
zijn gericht (zoals persoonlijke en werknemersassistants) 
als extern, zoals assistants voor de klantenservice. 
Interacties met bots zijn meestal tekstgebaseerd, hoewel 
interactie via spraak ook een belangrijke use case is.

Conversationele AI
Een cruciale component van elke virtuele assistant 
is het vermogen om de intentie van de gebruiker te 
begrijpen. Daarom maakt Cisco gebruik van NLP-
technologieën (natuurlijke taalverwerking) op basis van 
MindMeld Workbench om conversationele AI te bieden. 
Conversationele AI omvat NLP, dialoogbeheer en het 
vermogen om vragen te beantwoorden. 

NB: De initiële implementatie van Webex Assistant is 
meer educatief van aard als gevolg van de use cases 
waarvoor deze wordt gebruikt. Conversationele AI vormt 
echter een duidelijke richting voor Webex Assistant. 

Hierna volgt een voorbeeld van de manier waarop 
conversationele AI zal werken.

Een persoon spreekt met een zakelijke virtuele assistant 
die wordt aangestuurd door Cisco MindMeld Workbench 
en zegt: 

“Plan een vergadering met Janice van Accounting 
van 11 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags in de 
Acquerello-ruimte.” De virtuele assistant antwoordt: 
“Uw vergadering met Janice is gepland voor 11 uur 
’s morgens vandaag in de Acquerello-ruimte.”

Op de achtergrond wordt via een complexe 
parseringsprocedure geprobeerd de betekenis van wat 
er werd gevraagd te begrijpen. Hierbij wordt als volgt te 
werk gegaan:
1. Domeinclassificatie classificeert het 

vergaderdomein als het doel op basis van de 
aanwezigheid van taal die met vergaderen te maken 
heeft.

2. Intentieclassificatie identificeert de specifieke 
intentie van de gebruiker binnen het concept van het 
vergaderdomein: inplannen. Dit wordt gebaseerd 
op een verzameling van gerelateerde intenties, 
zoals plannen, annuleren, agenda controleren, hulp, 
afsluiten of begroeten.

3. Entiteitsherkenning parseert de unieke factoren 
(entiteiten) van het vergaderverzoek: Janice 
(persoon), Accounting (afdeling), 11 uur ’s morgens 
(tijdmarkering), 12 uur ’s middags (tijdmarkering) en 
Acquerello (ruimtenaam).

4. Rolclassificatie wijst rollen toe aan specifieke 
resultaten. 11 uur ’s morgens wordt bijvoorbeeld 
aangewezen als begintijd en 12 uur ’s middags als 
eindtijd.

5. Entiteitstoewijzing wijst specifieke identificatoren 
toe aan alle entiteiten, zoals Janice (werknemers-ID 
82417), afdeling Corporate Accounting (afdelings-ID 
240817) en starttijd (donderdag 22 augustus 2019, 
11.00 uur CET).

6. Dialoogbeheer en vraagbeantwoording. De 
entiteiten worden geparseerd, de opdracht tot 
het boeken van de vergadering wordt verwerkt en 
verzonden en de contextueel correcte respons wordt 
gegenereerd en afgegeven: “Uw vergadering met 
Janice is gepland voor 11 uur ’s morgens vandaag in 
de Acquerello-ruimte.”

Afbeelding 4. ML-componenten van conversationele  
AI-functionaliteit

Spraak- 
herkenning

Dialoog- 
beheer

Vraag- 
beantwoording

Machine  
learning

Begrip van  
natuurlijke  

taal

9Cognitive Collaboration



Whitepaper

Dit type gesprek lijkt eenvoudig voor een buitenstaander, 
maar vereist aanzienlijke computingcapaciteit voor 
parsering en correcte en snelle respons. Mocht 
er informatie ontbreken in een verzoek, dan zal de 
gebruiker via dialoogbeheer en de module voor 
vraagbeantwoording worden verzocht om de vereiste 
informatie. Als de gebruiker bijvoorbeeld geen eindtijd 
heeft opgegeven, realiseert de assistant zich dat er 
informatie ontbreekt en het verzoek niet kan worden 
voltooid, en zal dan met de gebruiker communiceren 
om de vereiste informatie te verkrijgen. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van een combinatie van ML-functies om 
conversationele AI-functionaliteit te bieden, zoals wordt 
geïllustreerd in afbeelding 4 op de vorige pagina. 

Webex Assistant
Het conversationele AI-model helpt de weg te effenen 
voor een reeks accurate en intelligente assistants voor de 
werkplek. Mensen kunnen daarmee hun stem gebruiken 
om vergadergerelateerde taken uit te voeren, zoals het 
starten van een ingeplande vergadering, het aansluiten bij 
een Webex Personal Room (PR) of het bellen van iemand 
in de bedrijfstelefoonlijst door slechts de naam van de 
betreffende persoon te zeggen. 

Webex Assistant is de essentiële tool die Cisco’s 
Cognitive Collaboration mogelijk maakt. Deze assistant 
wordt geactiveerd met het activeringswoord ‘OK Webex’, 
gevolgd door een van de vele ondersteunde gesproken 
instructies. Afbeelding 5 toont een schermafbeelding van 
enkele functies die Webex Assistant kan uitvoeren.

De interacties beschreven in afbeelding 5 zijn nog maar 
het begin. Een scenario voor de nabije toekomst zou er als 
volgt kunnen uitzien:

Webex Assistant: 
Welkom, Catherine. Uw volgende vergadering begint  
over vijf minuten. Wilt u weten wie de uitnodiging heeft  
geaccepteerd?

Catherine: 
Ja, hoeveel mensen?

Webex Assistant: 
Drie hebben geaccepteerd: Maria Rossi, Peter Hogan 
en Sherry McKenna. Benjamin Vitali heeft nog niet 
gereageerd. Wilt u de vergadering nu starten?

Catherine: 
Ja, wil je alsjeblieft de laatste presentatie uit onze ruimte 
delen?

Webex Assistant: 
Ja, uw presentatie ‘Roadmap voor Q1’ is gedeeld.

Afbeelding 5. Webex Assistant-interface

Zeg gewoon “OK Webex” 
of “Hallo Webex”, gevolgd 
door een opdracht. 
Hier volgen enkele 
voorbeelden:

Aansluiten bij een  
vergadering
Wanneer u een ruimte 
boekt via Webex Assistant, 
wordt u automatisch 
gevraagd of u zich bij 
de vergadering wilt 
aansluiten.

Vergaderen
“Start de vergadering.” 
“Deel mijn scherm.” 
“Leg de vergadering vast.”  
“Beëindig de vergadering.”

Bellen
“Bel.” 
“Bel Scarlet Skipper.” 
“Neem op.”

Dingen die u mij kunt 
vragen
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Audio- en spraaktechnologieën in 
Cognitive Collaboration 
Samenwerking en communicatie zijn momenteel nog 
steeds gericht op spraak- en geluidskwaliteit. Hoewel de 
toepasbaarheid van visuele technologie snel toeneemt, 
zoals wordt beschreven in de volgende paragraaf, zijn 
de meeste mensen nu nog gewend aan het gebruik van 
audiogerelateerde communicatie bij hun activiteiten. 
Een succesvol communicatieplatform moet dan ook in 
staat zijn om de rol van spraak en andere geluiden op de 
werkplek intelligent te begrijpen.

Ruisdetectie en -onderdrukking
Webex biedt op machine learning gebaseerde 
ruisdetectie in Webex Meetings-clients en Webex 
Room Series-apparaten om intelligent en automatisch 
achtergrondgeluiden te identificeren en te elimineren, 
zoals typegeluiden, blaffende honden wanneer iemand 
thuis werkt en verkeerslawaai.

Het onderdrukkingssysteem volgt een logische instructie 
die:
• Niet-menselijke geluiden detecteert en identificeert
• Het waarschuwingsbericht ‘Ruis gedetecteerd’ afgeeft
• De gebruiker toestaat een bepaald type ruis van Webex te 

negeren
• Audio onderdrukt wanneer een geluid wordt 

gedetecteerd (in het geval van Cisco Room Series-
endpoints)

Transcriptie van opnamen
Toekomstige iteraties van de Cognitive Collaboration-
suite zullen de productie van accurate transcripties van 
vergaderopnamen mogelijk maken. We zijn momenteel 
met deze technologie aan het experimenteren. Deze zal de 
mogelijkheid bieden om te zoeken naar vergaderresultaten 
en follow-upactiviteiten te identificeren.

Realtime vergaderanalyses
Webex Meetings-apparaten bieden samenwerkings-
telemetrie die benuttingstrends kan bepalen en kan 
helpen met het oplossen van problemen voor klanten via 
Webex Control Hub. Door deze informatie aan klanten te 
verstrekken, krijgen zij inzicht in samenwerkingstrends 
en kunnen zij de algehele ervaring binnen de portfolio 
beheren.

Computerzicht 
Na het opzetten van een solide en betrouwbaar protocol 
voor spraak en taal is beeldmateriaal de volgende 
belangrijke functie. Mensen ontlenen veel van hun begrip 
aan wat ze zien. In een samenwerkingscontext omvat dit 
het afleiden van betekenis en emotie aan de hand van 
lichaamstaal en het opbouwen van vertrouwensrelaties 
via oogcontact en face-to-faceverbinding. 

Vergaderingen en samenwerking hebben er baat bij 
wanneer de deelnemers kunnen zien dat hun collega’s 
betrokken en geconcentreerd zijn, en ook wanneer ze 
worden afgeleid, zich vervelen of het ergens niet mee 
eens zijn. Een visuele verbinding van hoge kwaliteit zorgt 
voor een grotere context, waardoor mensen begrijpen 
wie bij de vergadering betrokken zijn, fysieke gebaren 
kunnen lezen en fysieke objecten kunnen zien (zoals 
prototypes van producten of grafieken) die zich in de 
ruimte bevinden.

Verbeterde visuele communicatie is pas de afgelopen 
jaren mogelijk geworden doordat webconferencing 
en videoconferencing betrouwbaar en kostenefficiënt 
zijn geworden dankzij netwerkbandbreedte en 
computingcapaciteit.

In plaats van zich te richten op alleen het leveren van een 
visueel beeld, biedt Cisco’s Cognitive Collaboration-
oplossing intelligentie, context en proactiviteit door 
onbelemmerd begrip van de betrokken mensen 
en onderwerpen te garanderen. Dit noemen we 
computerzicht. Computerzicht omvat voornamelijk: 
• Gezichtsherkenning
• Gebaarherkenning
• Objectherkenning en ruimte-interpretatie
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Gezichtsherkenning
Accuraat gezichten herkennen, met name wanneer 
deze bewegen en spreken, is een enorme prestatie voor 
een computer. Niet alleen zijn er miljarden mogelijke 
identiteiten waaruit kan worden gekozen voor elk 
menselijk gezicht, er is ook sprake van privacy- en 
identiteitsoverwegingen en wetgeving die voorschrijft 
hoe een platform zelfs maar kan verzamelen en opslaan 
wat nodig is om te identificeren en te leren.

Gezichtsherkenning omvat 
begeleid leren alsmede 
een ML-subset genaamd 
Deep learning (DL), 
die het mogelijk maakt 
beslissingen te nemen en 
te begrijpen wat er moet 
worden gedaan door 
middel van een grondiger 
contextueel begrip. 

Een gezichtsherkenningssysteem zal doorgaans 
gebruikmaken van gelaatstrekken om tot een beschrijving 
van het gezicht te komen. Zodra een gezicht is 
gedetecteerd, worden de metingen tussen belangrijke 
punten in het gezichtsbeeld gebruikt om tot een 
beschrijving te komen die in een verscheidenheid aan 
indelingen kan worden geretourneerd. Dit proces erkent 
dat er een gezicht is, maar kan het nog niet identificeren.

Zodra de gezichtsbeschrijving echter kan worden 
omgezet in een gezichtsidentificator en een machine 
learning-proces kan doorlopen met behulp van begeleid 
leren of DL-technieken, wordt het mogelijk om een 
eindgebruiker redelijk accuraat te identificeren.

Cisco gebruikt NVIDIA GPU’s in endpoints om algoritmen 
uit te voeren en gebruikersbeschrijvingen voor 
gezichtsherkenning vooraf te berekenen. 

Binnen de context van gezichtsherkenning wijst het DL-
model een numerieke identificator toe aan elk gezicht dat 
wordt gelezen. Vervolgens wordt bepaald welke bekende 
identiteit de beste overeenkomst met de hoogste mate 
van vertrouwen oplevert. Deze functie werkt alleen 
goed doordat de gebruiker altijd de controle blijft 
houden over zijn/haar gegevens. Dit is essentieel voor 
de implementatie van gezichtsherkenningssystemen bij 
ondernemingen.

Gebaarherkenning 
Gebaarherkenning speelt ook een rol in Cognitive 
Collaboration. Mensen gebruiken vaak dezelfde 
fysieke gebaren in een samenwerkingsomgeving, en 
in toekomstige releases zullen deze door het systeem 
worden herkend en geïnterpreteerd.

Objectherkenning en ruimte-interpretatie 
Dit zijn twee gerelateerde concepten die zich 
richten op het vermogen om objecten binnen een 
samenwerkingsomgeving te herkennen. Denk 
bijvoorbeeld aan een computerzichtsysteem dat het 
aantal mensen in een vergaderruimte kan tellen, dat hen 
kan identificeren, hen kan vergelijken met de namen 
op de lijst en deze vervolgens kan vergelijken met 
de beschikbare plekken in de ruimte. Het systeem is 
mogelijk in staat om te bepalen of de ruimte is onder- of 
overgeboekt en eventueel een betere vergaderlocatie 
die in de buurt beschikbaar is te identificeren en te 
reserveren. Zowel de deelnemers aan de vergadering 
op locatie als externe deelnemers zouden profiteren van 
de voordelen van een dergelijke oplossing (beschikbaar 
in een toekomstige release). Bovendien zouden de 
efficiëntie van vergaderingen en de bezetting en 
benutting van ruimtes verbeteren.

Via nabijheidskoppeling wordt de afstand van een 
bepaalde persoon tot de camera en microfoon berekend, 
zodat de software geluidsvolumes en gebaarherkenning 
kan afstemmen zonder dat de betreffende persoon 
opgaat in de achtergrond.
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Het platform biedt beveiliging, privacy en betrouwbaarheid 
in elk aspect van de productsuite. Bijvoorbeeld:

• Gezichtsherkenningstechnologie: op het scherm en 
tijdens de vergadering kan een eenvoudig naamlabel 
worden getoond – of niets, als de identiteit van de 
gebruiker alleen nodig is als input voor een andere functie. 
De gegevens achter de gezichtsherkenningsalgoritmen 
worden getokeniseerd, met andere woorden: er worden 
geen gezichtsbeeldgegevens verzonden naar en van de 
cloud. Wanneer een persoon zijn of haar gezicht vastlegt, 
is er sprake van een inschrijvingsproces. De betreffende 
persoon schrijft zich in door beelden van zijn/haar gezicht 
te delen. Tijdens gezichtsherkenning in een vergadering 
genereert het platform een nummer dat vervolgens wordt 
gekoppeld aan de bekende identificator die er het meest 
op lijkt. Cisco gebruikt een GPU op het lokale apparaat 

om een beschrijving te berekenen en het risico van dieven 
en externe agents te verkleinen. Aangezien dergelijke 
functies zijn gebaseerd op de identiteit van gebruikers, 
is het onze ontwerpfilosofie geweest om het risico van 
toegang tot persoonsgegevens te verkleinen bij elke stap 
in het proces.

• Activeringswoordinteractie: wanneer Webex Assistant 
wordt geactiveerd met het activeringswoord ‘OK Webex’, 
wordt spraak gestreamd naar de cloudgebaseerde 
spraakengine. De activeringswoordservice luistert alleen 
naar het activeringswoordpatroon en gaat pas streamen 
nadat deze is geactiveerd. 

• Gegevensbeheer: wanneer een organisatie zich afmeldt 
of een gebruiker een organisatie verlaat, worden alle 
gerelateerde gegevens, inclusief machine learning-
modellen, verwijderd. 

Privacyoverwegingen met betrekking tot eindgebruikers 

In deze whitepaper worden enkele functies beschreven 
die nu al of binnenkort beschikbaar zijn in de Cisco 
Collaboration-portfolio. Net als elk ander facet van 
zakelijke communicatie is dit een gebied dat zich 
voortdurend ontwikkelt en verbetert, en voortdurende 
vooruitgang in computing en mobiele mogelijkheden zal 
communicatie en samenwerking nog verder stroomlijnen 
en effectiever maken.

Naarmate meer en meer saaie of administratieve 
activiteiten worden overgelaten aan kunstmatige 
intelligentie, zijn er meer tijd en middelen beschikbaar 
voor mensen om hun intelligentie, creativiteit en relaties 
optimaal te benutten. Binnenkort zal het zo zijn dat 
wanneer de host van een vergadering de ruimte inkomt, 
het volgende zal gebeuren: de host wordt automatisch 
aangemeld bij de vergadering, het projectiesysteem 
start op en de ruimte stemt af met de andere slimme 
gebouwtechnologieën om HVAC en verlichting aan te 
passen, zodat een comfortabele omgeving ontstaat. 
De aansturing voor dit type aanpassing zal plaatsvinden 
via meerdere bronnen. Als bijvoorbeeld de host zijn/
haar telefoon niet heeft meegenomen, zal een ander 
gegevenspunt het cognitieve proces activeren. 

Wat zal er in onze toekomstige 
releases beschikbaar zijn
Het doel van deze whitepaper is om de reeks services 
en innovaties te illustreren die beschikbaar zijn onder 
de noemer Cognitive Collaboration. Sommige hiervan 
zijn al beschikbaar, andere zijn nog in ontwikkeling. Wij 
vinden het belangrijk om zowel huidige als toekomstige 
aanbiedingen te presenteren om zo een logische flow te 
behouden en de voordelen van Cognitive Collaboration in 
hun context te blijven zien.

Voor de duidelijkheid vindt u hier een samenvatting van de 
Cognitive Collaboration-technologieën die zijn gepland 
voor toekomstige releases:
• Transcriptie van opnamen: accurate productie van 

doorzoekbare transcripties van vergaderopnamen 
• Gebaarherkenning: herkenning en accurate 

interpretatie van fysieke gebaren
• Ruimte-interpretatie: het vermogen om het 

aantal mensen in een vergaderruimte te tellen, hen 
te vergelijken met de namen op de lijst en deze 
vervolgens te vergelijken met de beschikbare plekken 
in de ruimte ter ondersteuning van deelnemers op 
locatie en externe deelnemers aan de vergadering 
en om vergaderefficiëntie en resourcebenutting te 
maximaliseren

De toekomst van Cognitive Collaboration 
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Met Cognitive Collaboration voor Cisco Webex 
worden krachtige kunstmatige intelligentie en machine 
learning aan uw samenwerkingservaring toegevoegd, 
zodat u relaties kunt bevorderen, klantinteracties kunt 
verbeteren en hoogwaardige teams over grenzen 
heen kunt formeren. Hoewel Cognitive Collaboration 
vandaag de dag veel tastbare voordelen biedt voor 

Webex-gebruikers, blijft Cisco deze use cases verder 
ontwikkelen met platformonafhankelijke mogelijkheden. 
Of u nu samenwerkt via Cisco Webex Teams™, in een 
kleine overlegruimte werkt met een Webex-apparaat of 
via uw laptop deelneemt aan Webex Meetings: de kracht 
van AI is beschikbaar om uw samenwerkingservaring te 
verbeteren.

Conclusie 

Probeer Cisco Webex Meetings en  
Webex Teams uit door u aan te melden via webex.com.
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