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Samarbeid med x-faktor:  
Hvordan AI forvandler måten vi jobber på 

Selv med all teknologien som er tilgjengelig på 
arbeidsplassen, er det et grunnleggende problem 
med måten man kommuniserer og samarbeider på. 
En nylig Cisco®-undersøkelse viser at de tre mest 
betydelige utfordringene for dagens organisasjoner, er 
personrelaterte problemer:

• Synkende ansattilfredshet (34 prosent)

• Manglende evne til å beholde kompetanse (32 prosent)

• Langsomme beslutningsprosesser (32 prosent)

Vi er på vei inn i en ny arbeidstidsalder der inndelte 
«produktivitetsteknologier» i seg selv ikke lenger er nok. 
Nå må vi bringe intelligent teknologi inn i måten vi jobber 

på, og integrere den i arbeidsflyter. Vi må begynne å gjøre 
hele prosessen sømløs, og dermed gi en svært mobil og 
avansert arbeidsstyrke mulighet til å utnytte synergier og 
talenter fullt ut, til å bevare tilfredshet og engasjement og 
til å få fart på prosessen med å få ting gjort.

Denne rapporten identifiserer og beskriver en portefølje 
av verktøy og teknologier som samlet utgjør en ny 
tilnærming til arbeid og produktivitet, kalt kognitivt 
samarbeid. Den forsøker også å illustrere hvordan Cisco 
skreddersyr ledende, men ofte misforståtte, tilnærminger 
som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) på 
spesifikke og praktiske måter som gjør arbeidslivet mer 
engasjerende, produktivt og lønnsomt.

De vanligste problemene team står overfor akkurat nå 

Av Keith Griffin, CTO of Intelligence and Analytics, Cisco Collaboration Group
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Arbeidsplassen
Yrkesaktive jobber annerledes enn de gjorde før, selv for 
bare fem år siden. Trådløsteknologier, Internett med høy 
båndbredde og nettskyen gjør det mulig å jobbe på andre 
steder enn i tradisjonelle møterom. Fremskritt i minne- og 
prosesseringskraft betyr at høyere nivåer av intelligens 
kan bygges inn i apper og enheter.

En nylig undersøkelse utført av Dimension Data, viser 
at den fremste teknologien som er nødvendig for å 
fremme endring på arbeidsplassen, består av verktøy 
for kommunikasjon og samarbeid. Ifølge rapporten 
sier 53 prosent av organisasjonene at smarte møterom 
som gir medarbeiderne intuitiv tilgang til forskjellige 
typer konferanseteknologier, er sentrale for å forbedre 
forretningsprosessene betydelig.1 

Økt hastighet krever en ny løsning
Situasjonen for dagens travle medarbeidere – overfylte 
kalendere kombinert med mobilteknologier og potensiell  
døgntilgjengelighet – har resultert i en betydelig reduksjon 

i oppmerksomhetsspenn og toleranse for forsinkelser. 

Bare ett parallelt eksempel: I forbrukerrommet har 
det vært en voldsom økning i forlatte handlekurver i 
nettbutikkene. Mye av dette skyldes at en nettside som 
lastes inn for langsomt (der langsomt betyr mer enn to 
sekunder), er nok til at en kunde går videre uten å kjøpe. 

Forbrukerrettede plattformer som YouTube, Spotify og 
Netflix, med øyeblikkelig respons kombinert med boter for 
persontilpassing og anbefalingsmotorer, øker hastigheten 
og bredden på forventningene ytterligere. Disse høye 
forventningene tas med inn på arbeidsplassen. Det har 
ført til at samarbeid, teamarbeid, selvstyrt arbeid og 
utadrettet kundebehandling alle trenger høyere nivåer av 
proaktiv intelligens for å holde tritt.

Dette er ytterligere sammensatt gjennom trusselen 
om «skygge-IT», der folk forsøker å ta med 
forbrukeropplevelsen til kontoret ved å bruke ikke-tillatte 
og potensielt usikre apper for å tilfredsstille behovet for 
kjapp handling. Men forbrukersentrisk teknologi er ofte 
ikke bedriftssentrisk. Dette medfører en svært virkelig fare 
når det ikke finnes noe sentralt lager eller en protokoll som 
sikrer optimert bruk.

En nylig undersøkelse fra Dimensional Research viste:

• Over 90 prosent av respondentene sier at det å ha 
detaljert informasjon om deltakerne i møtene, ville økt 
møteeffektiviteten. 

• Over halvparten sa at de ville kranglet med sjefen om 
hvilken møteløsning teamet skulle bruke. 

• Åttini prosent av respondentene ville tatt i bruk en 
løsning for kognitivt samarbeid så snart som mulig. 

Så sammen viser disse tre faktorene – sviktende 
tilfredshet og effektivitet på arbeidsplassen, voksende 
forventning om hastighet basert på teknologiske 
fremskritt i forbrukersektoren og et erklært behov 
for intelligent assistanse – at tiden er inne for en ny 
generasjon av verktøy for kommunikasjon og samarbeid. 
Verktøy som er laget for å håndtere et evigvoksende 
behov og går fremover når det gjelder kvalitet og 
effektivitet. Dette er grunnlaget for kognitivt samarbeid. 

Figur 1. Cisco-undersøkelse av ansattes 
samarbeidspreferanser2

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.

Forandre møter. 
1 av 4 respondenter bruker 
over halve dagen i møter.

Fjerne kjedelige oppgaver. 
43 % opplevde frustrasjon forrige 
uke på grunn av problemer med 
å koble til et elektronisk møte.

Utnytte AI. 
95 % av arbeidere mener 
at kunstig intelligens kan 

forbedre arbeidsoppgaver.

Øke produktiviteten. 
89 % ser umiddelbar 

verdi i å ta i bruk en digital 
assistent i virtuelle møter.
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Kognitivt samarbeid definert
Når det gjelder intelligent, kontekstbasert samarbeid 
med medlemmer av arbeidsstyrken, føler vi at begrepet 
kognitivt samarbeid gir et tydelig bilde av relasjonen og 
resultatet. Dette er fordi de involverte teknologiene åpner 
for innføringen av et betydelig element av kognisjon 
i samarbeidsbrukeropplevelsen. Kognisjon betyr i 
denne sammenhengen å være i stand til å forutse en 
brukers behov, bruke resonnering, huske resultater og 
gjennomføre proaktive tiltak.

Kognitivt samarbeid fører sammen intelligens og 
kontekst gjennom alle samarbeidsopplevelser. Ved å 
bygge bro mellom AI- og ML-funksjonalitet med innsikt 
og møte- eller kundesamhandlingskonteksten, skapes 
mer meningsfylte opplevelser og resultater. Kognitivt 
samarbeid fremmer menneskelige relasjoner, forbedrer 
kundesamhandlinger og setter sammen høytytende team 
på tvers av grenser, slik at det blir tatt smartere og raskere 
beslutninger.

Det er fire teknologipilarer som utgjør 
samarbeidslandskapet:

• Relasjonsintelligens fokuserer på folks forståelse 
av hverandre ved å gi relevant informasjon om en 
møtedeltakers jobb, bakgrunn og rolle i prosjektet. Det 
gjør nettverksbygging og relasjonsadministrasjon mer 
dynamisk og oppdatert.

• Multimodale boter og assistenter er intelligente 
programvareagenter som kan utføre oppgaver 
for å hjelpe brukeren. De kan være interne, rettet 
mot de ansatte, eller eksterne, rettet mot kunden. 
Botsamhandlinger kan være tekst- eller talebaserte. 

• Lyd- og taleteknologier jobber for å 
forbedre samarbeidsrommet. Dette omfatter 
konversasjonsbasert AI-teknologi som gjør det mulig 
for en bruker å samhandle med systemet via tale, 
samt støyidentifiseringsteknologi som intelligent 
og automatisk identifiserer og eliminerer irriterende 
bakgrunnslyder som tastetrykk og trafikk.

• Visuelt innhold gjør det mulig for intelligent programvare 
å tolke miljøet gjennom romkameraer og personlige 
kameraer. Funksjonene inkluderer gjenkjennelse av 
ansikt, objekt og håndbevegelser. Kombinert med andre 
teknologier, som nærhetsparing, gir visuelt innhold 
tolking av rommet for å skape bedre samarbeids- og 
møteopplevelser for lokale og eksterne deltakere.

Behovet for en AI-/ML-basert løsning
Kognitivt samarbeid trenger en avansert form for 
dataintelligens for å virke. 

Kognitivt samarbeid fører sammen intelligens og 
analyse for å levere kontekstrelevante samhandlinger 
på tvers av arbeidsflyter. Intelligens er en kombinasjon 
av data og kraftige analyser for å få større kontekst. 
Data kan innhentes fra mange relevante kilder, inkludert 
sensorer, boter, virksomhetsprogrammer som CRM, 
tingenes Internett (IoT)-sensorer, personprofiler, innsikt i 
bedriftskalendere og møteressurser og sosiale data. Når 
de kombineres med analyser som identifiserer mønstre og 
relasjonsklynger for enkeltpersoner, team, organisasjoner 
og kundeinnsikt, kan vi legge frem riktig informasjon til 
riktig team til riktig tid og på riktig sted. Denne kraftige 
kombinasjonen leverer kognitivt samarbeid integrert i 
arbeidsflyter for tilknyttede, relevante og menneskelige 
opplevelser. 

Det er dette som fører samarbeidsaktivitetene ut av en 
statisk tidsalder og inn i en fullt dynamisk en. Svaret på 
dette er å integrere de mange mulighetene ved kunstig 
intelligens og maskinlæring på måter som vil skape et 
arbeidsmiljø som er:

• Friksjonsfritt, ved å fjerne kompleksiteten og de 
manuelle trinnene involvert i samarbeid. I stedet for å 
lete etter innringingsinformasjon eller møtepassord, kan 
deltakerne trykke på én knapp eller koble seg til møtet 
ved hjelp av stemmen. 

• Menneskelig, ved å benytte teknologi til å utvikle 
dypere relasjoner. Med intelligente identifikatorer som 

Kognitivt samarbeid – oversikt
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ansiktsgjenkjenning og deltakerbiografier, kan deltakere 
raskt finne ut mer om hvem de er i møte med og raskt 
utvikle mer meningsfylte relasjoner.

• Innsiktsfull, ved å levere komplett innsikt for en rekke 
samarbeidsløsninger, inkludert møteromsdynamikk og 
kundestøtte i kontaktsentre.

• Sikker, ved å bygge på Ciscos strenge 
bedriftssentriske designprisnipper. 

• Assistert, ved å hjelpe brukere og team å fokusere på 
resultater, og ikke administrasjon.

Teknologier for kognitivt samarbeid tilbyr løsninger som vi 
ikke kunne oppnå tidligere med tradisjonelle teknikker.

Hvordan AI og ML støtter kognitivt 
samarbeid
AI og ML er i ferd med å bli heldekkende begreper som 
dekker et bredt utvalg av databehandlingskapasitet og 
potensial, og de brukes av og til feil som etiketter for å 
beskrive andre teknologiske fremskritt, som GPU-kraft 
(GPU – grafikkbehandlingsenhet). I denne rapporten bruker 
vi AI- og ML-teknologien og -mulighetene i forbindelse 
med spesifikke samarbeidsrelaterte scenarioer.

Kunstig intelligens brukes ofte som et paraplybegrep 
for å dekke forskjellige bruksområder for maskinlæring. 
De brukes ofte til å beskrive intelligente agenter som 
henter inndata fra miljøet og forsøker å oppnå et kognitivt 
resultat på samme måte som et menneske. Dette krever 
et visst nivå av programmering, opplæring eller anvendt 
problemløsing for å bli praktisk mulig. 

Med maskinlæring kan datamaskiner lære uten spesifikk 
programmering. Dette oppnås primært ved å lære fra 
opplærte datamodeller som så brukes i forbindelse med 
en algoritme for å foreta prediksjoner. Fordi ML bruker 
eksempelinndata til å forutsi et resultat, kalles det ofte 
overvåket læring, gitt at den opplærte (overvåkede) 
modellen påvirker resultatet. Kognitivt samarbeid passer 
inn i modellen med overvåket læring. 

Overvåket læring starter vanligvis med et stort datasett 
som en algoritme genererer en prediksjonsmodell ut 
fra (ofte kalt en opplært modell). Systemet identifiserer 
mønstre i datasettet som er relatert til forskjellige 
prediksjoner. I eksemplet med ansiktsgjenkjenning kan 
datasett som inneholder bilder av deltakere i et møte 
merket som «kjent» (ved navn) eller «ukjent», brukes til å 
forutsi navnene på deltakerne i fremtidige møter.

Til sammenligning og i denne rapportens kontekst er de 
to andre maskinlæringsmodellene uovervåket og andre 
variasjoner.

• Uovervåket læring bruker algoritmer brukt på et datasett 
for å identifisere grupper eller resultater uten å vite noe 
om disse gruppene på forhånd. I motsetning til overvåket 
læring som bruker eksisterende data, kan uovervåket 
læring brukes til å bygge en kunnskapsbase av egne data 
gjennom observasjon av aktiviteter som bruker- eller 
kundeatferd, svindel og gjenkjenning av avvik. 

• Andre variasjoner: Det finnes mange former for 
læring som for øyeblikket er henvist til denne 
«andre»-kategorien, men den mest dominante 
er forsterkningslæring, som involverer en policy 
for beslutningstaking som forbedres over tid 
basert på resultatene av tidligere beslutninger. 
Forsterkningslæring brukes ofte i kontrollsystemer 
som selvstyrende biler, spill og kart- og 
ruteplanleggingssystemer. Eksempler på steder 
der forsterkningslæring kunne vært brukt i et 
samarbeidsmiljø, inkluderer optimering av identifisering 
av brukere i en videokonferanse eller forutse en brukers 
ønske om å starte et møte.

Uovervåket 
Innholdet i dataene er ukjent.

Annet 
Observerbare data er dynamiske.

Overvåket 
Kilde for sannhet er tilgjengelig.
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Utvikling av programvare for maskinlæring er ulik 
teknikkene for utvikling av tradisjonell programvare. 
Figur 2 viser i et eksempel på overvåket læring hvordan 
læringsdata brukes til å opprette en opplært modell som 
så brukes med aktuelle data til å forutsi et resultat.

De fem fasene i assistert AI
Kunstig intelligens som vi definerer den, er utpekt til å 
løse utfordringene knyttet til produktivitet og samarbeid i 
denne nye tidsalderen. Men for å gjøre det, må den samle 
inn og behandle mye informasjon om hvordan mennesker 
jobber, kommuniserer og tenker. Vi har definert fem faser 
i assistert AI som vi forventer at distribusjonene skal gå 
gjennom. Disse er:

Fase 1
Enkel kommando og kontroll. Et eksempel er å be 
systemet om å bli med i et møte, eller legge til noen i en 
samtale. 

Fase 2
Forståelse av naturlig språk. Forstå brukerens hensikt 
med mer komplekse henvendelser som «Gi dette 
handlingspunktet til Pat for å forberede lysbildene til neste 
ukes møte». 

Fase 3
Forstå spesifikke terminologier og få noe fornuftig ut 
av komplekse setninger. Eksempler kan være en verbal 
diskusjon om en aktuell nyhetshistorie som utløser et 
automatisk søk etter og henting av den nyhetshistorien, 
sammen med relatert dokumentasjon. Eller at AI hjelper 
med å oppsummere de viktigste møteemnene etter et 
møte. 

Fase 4
AI begynner å oppføre seg som et medlem av teamet, ved 
å ta tak i handlingspunkter og oppsummere beslutninger. 

Fase 5
I fremtiden (innen neste tiår) fungerer en AI-enhet som et 
strategisk teammedlem, og kommer med anbefalinger 
basert på forretningsintelligens. Den kan for eksempel 
analysere salgsresultater og anbefale en økning av 
selgere i en spesifikk region for å øke inntektene.

For å støtte alle disse fasene må AI-tjenester samle inn 
og behandle forretningsrelaterte data og kontekst. Når 
den kan gjøre det, gir AI ansatte mer tid til å engasjere 
seg i oppgaver av høy verdi, mer kreativitet fra deltakere, 
økt tilfredshet med arbeidet (som fører til at graden av 
gjennomtrekk blir lavere og høyere avkastning på inntak 
og opplæring) og sterkere teamtilknytning, for å nevne 
noen av fordelene.

I konteksten Cisco Webex® Assistant er Cisco for 
øyeblikket mellom fase 2 og 3, selv om noen grader av 
brukertilpassing kan sakke akterut. Å komme til fase 4 og 
5 vil kreve mer integrering med kundenes data. De tidlige 
fasene bruker overvåket maskinlæring, som kan bygges 
med interne data. Det er ikke nødvendig med kundedata. 
Flyttingen til disse senere fasene vil være en svært 
betydelig overgang, og teknikkene som brukes, må alltid 
designes med spesifikke kunder i tankene.

Figur 2. Eksempel på overvåket læring i bruk av 
opplæringsdata for å forutsi resultat

Lære opp modellen 
Opplæringsdata

Bruk ML-programmet 
Aktuelle data

Resultat 
Finjustering og 

ytterligere opplæring 
av modellen

Modell
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Ciscos AI-stamtavle
Cisco bringer markedsdokumentert AI- og ML-
funksjonalitet til samarbeidsplattformen. Som figur 
3 viser, var vi en tidlig innovatør på dette feltet, 
og vil fortsetter å bygge på bakgrunnen vår innen 
maskinintelligens mens vi utvikler og anskaffer nye 
løsninger som sammen utgjør en fullstendig pakke. 

• Ciscos oppkjøp av Accompany sikret markedsledende 
innsikt og data om kontaktbehandling. Accompanys 
suksess innen konsolidering og levering av oppdaterte, 
profesjonelle profiler på klienter og kontakter, 
viderefører utviklingen og vedlikeholdet av relasjoner.

• MindMeld: Den viktigste delen av vellykket samarbeid 
er fremdeles tale og språk. Ciscos kognitive samarbeid 
bruker som sådan kraftige teknologier for NLP 

(behandling på naturlig språk) basert på MindMeld 
Workbench for å levere det vi kaller samtalebasert AI 
(beskrevet mer detaljert nedenfor). Som selskap var 
MindMeld lenge anerkjent som bransjeleder innen NLP 
og samtalebasert AI. De brukte Python og verktøysett 
med åpen kilde til å bygge forståelse av naturlig språk 
og læringsfunksjonalitet. Ciscos oppkjøp i 2017 gir 
Ciscos team for kognitivt samarbeid tilgang til en 
bransjeledende intern overflod av erfaring og intelligens 
for å skape og vedlikeholde denne viktige produktlinjen. 

Sammen sørger denne historien med 
samarbeidsinnovasjon og oppkjøp for redusert 
avhengighet av tredjepartstjenester, og åpner for 
bedriftssentriske design for både kognitive tjenester og 
endepunktenheter som deler et felles DNA. 

Figur 3. Cisco AI-funksjonalitet i samarbeid
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Hvis man tar en nærmere kikk på innsiden, er Ciscos 
endepunktfunksjoner for kognitivt samarbeid 
gjort mulig av NVIDIA-plattformen, som leverer 
databeregningsinformasjonen som fungerer med 
ekstrem kamerateknologi og maskinlæring for en rekke 
sanntidssituasjoner. For å se det i sammenheng med 
et eksternt eksempel (ikke Cisco): I en bil er en sømløs 
360-graders visning nyttig for forbikjøring av langsommere 
biler, trygt filskifte og automatisk parkering. Den omfatter 
også maskinlæringsfunksjonalitet for føling og klassifisering 
av objekter. Denne samme teknologien gir Ciscos løsninger 
for kognitivt samarbeid databehandlingskraften til å:

• registrere og identifisere ansikter.

• telle antall personer i et møterom.

• identifisere hvem som snakker i rommet.

• bruke kameraene i møterommet til å få best mulig bilde 
av personen som snakker, for visuell nøyaktighet og 
komfort.

• spore aktive talere når de beveger seg i rommet.

• optimere deling av HiFi-lyd og trådløst innhold med 
oppløsning på opptil 4K.

• bestemme at en assistent skal startes ved å bruke et 
vekkesignal som «OK Webex».

Ciscos ingeniørteam har utviklet egne algoritmer 
og prosesser som benytter den underliggende 
GPU-baserte maskinvaren til å bidra til å sikre at 
identifiseringen av ansikter og forståelsen av tale 
forblir nøyaktig og sikker. Dette er en av måtene 
prosessen varierer fra andre konkurrerende former for 
signalanalyse på. I stedet for å bare kryssreferere til data 
lagret i skyen, støtter Cisco full sikkerhet og personvern 
ved å innarbeide og kryptere tokener som gjør data i 
transitt verdiløse for uønskede aktører. 

«Cisco har en komplett løsning når 
det gjelder telefonsamtaler, møter, 
team og kontaktsenter, samt 
enheter. Levering av totalløsninger 
i stedet for punktprodukter vil 
hjelpe selskapet å konkurrere 
mot leverandører som bare tilbyr 
en del av løsningen. … Noen av 
de kognitive funksjonene kan 
være avgjørende, og det vil bli 
interessant å se hvor bra Cisco kan 
vinne tilslutning på dette området.»1

– Blair Pleasant, president og hovedanalytiker, 
COMMfusion LLC, og medgrunnlegger av 
BCStrategies

1. https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019
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De fire pilarene i kognitivt samarbeid 

Relasjonsintelligens 
Et møtes suksess handler mye om å invitere de riktige 
personene og vite hvem som er i rommet. Tradisjonelt 
har dette vært gjort gjennom en introduksjonsøkt rundt 
bordet, som kan være tidkrevende, og som innebærer en 
stor sjanse for å miste oppmerksomheten til deltakerne.

Personinnsikt

Personinnsikt er en Webex-funksjon som bringer 
rike, kontekstbaserte deltakerdata inn i møtene ved å 
benytte og integrere funksjonaliteten fra Accompany i 
Webex Meetings. Cisco kjøpte opp Accompany i mai 
2018, og dette representerer den første integreringen 
av relasjonsintelligensplattformen i Webex-
samarbeidspakken. Når et Webex-møte starter, vil 
deltakerne kunne se profiler fylt ut med informasjon 
innhentet fra offentlige tilgjengelige kilder, for å bygge en 
unik profil på hver person. 

Personinnsikt bruker oppfattelseslogikk, en egenutviklet 
tilnærming til å gjenkjenne forskjellen mellom den Pat 
Smith som er med i møteoversikten, og de tusener andre 
Pat Smith-er som har en offentlig tilstedeværelse på 
Internett. Dette sikrer tilgang til riktig, kontekstbasert og 
relevant informasjon om hver deltaker i rommet. 

Typene informasjon som presenteres om hver deltaker er:

• Navn og tittel

• Arbeidshistorikk

• En liste over publiserte dokumenter og artikler 

• Faglig ekspertise

• Arbeidsgiver- og firmainformasjon, inkludert nyheter og 
aksjepris og børsresultater 

Direkte tilgang til denne typen materiale gjør det enklere å 
løfte møteopplevelsen.

Kundereise

Utenfor verdenen av interne møter, finnes den viktige 
kundebehandlingsverdenen. Dette har historisk vært 
domenet til telefonbaserte kundeservicerepresentanter 
(CSR-er) og interaktive talesvarsystemer (IVR).

Den moderne markedsplassen prioriterer langt høyere 
positiv erfaring som den som tiltrekker og beholder 
kunder. Kundebehandling handler som sådan nå mer 
enn noensinne om automatisering, samtidig som man 
fremdeles persontilpasser den digitale kundereisen 
slik at alle føler seg forstått og tatt vare på. Boter og 
automatisering har vært brukt i årevis, men de har ikke 
tatt i bruk materiell intelligens til å spore og reagere 
presist på en kundens spesifikke behov i øyeblikket. 
Med Cisco Answers kan en organisasjon legge frem 
dataark, vanlige spørsmål og andre datakilder som kan 
inntas og modelleres etter Googles kontaktsenter-AI, 
slik at sanntidsinformasjon leveres til agenter basert på 
innringerens spørsmål. 
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Multimodale boter og assistenter
Disse inkluderer virtuelle og personlige assistenter, 
og er i hovedsak intelligente programvareagenter 
som kan utføre oppgaver som hjelper sluttbrukeren i 
et samarbeidseksempel. Virtuelle assistenter kan ha 
mange former. For en bedrift kan begge være internt 
rettet, som personlige assistenter og ansattassistenter, 
og eksternt rettet, som i kundebehandlingsassistenter. 
Botsamhandling er vanligvis tekstbasert, selv om 
samhandling med stemmen også er et viktig eksempel.

Samtalebasert AI

En kritisk komponent i enhver virtuell assistent er evnen 
til å forstå brukerens hensikt. Cisco bruker derfor kraftige 
teknologier for behandling av naturlig språk basert på 
MindMeld Workbench til å levere en prosess som kalles 
samtalebasert AI. Samtalebasert AI inkluderer NLP, 
dialogadministrasjon og funksjoner for besvaring av 
spørsmål. 

Merk: Den første implementeringen av Webex Assistant 
er mer instruksjonsorientert på grunn av anvendelsen. 
Men samtalebasert AI er en klar retning for Webex 
Assistant. 

Her er et eksempel på hvordan samtalebasert AI vil 
fungere:

En person snakker til en Cisco MindMeld Workbench-
drevet virtuell assistent og sier: 

«Planlegg et møte med Janice fra regnskap fra 11.00 til 
12.00 i Acquerello-rommet.» Den virtuelle assistenten 
svarer «Møtet med Janice er planlagt til kl. 11.00 i dag i 
Acquerello-rommet.»

I bakgrunnen forsøker en kompleks analyseprosedyre å 
forstå betydningen av spørsmålet. Den følger en sekvens 
som denne:

1. Domeneklassifisering klassifiserer møtedomenet 
som målet basert på tilstedeværelsen av møtesentrisk 
språk.

2. Hensiktsklassifisering identifiserer den 
spesifikke hensikten til brukeren innenfor 
møtedomenekonseptet, som er planlegging. Dette 
trekkes ut fra en samling av relaterte hensikter som 
planlegging, kansellering, sjekking av kalender, hjelp, 
avslutt eller hilsen.

3. Enhetsgjenkjenning analyserer de unike faktorene 
(enhetene) i møteforespørselen: Janice (person), 
Regnskap (avdeling), 11.00 (tidsmarkør), 12.00 
(tidsmarkør) og Acquerello (romnavn).

4. Rolleklassifisering tildeler roller til spesifikke 
resultater. Eksempelvis er 11.00 tildelt som 
starttidspunkt og 12.00 er tildelt som sluttidspunktet.

5. Enhetsløsning tildeler spesifikke identifikatorer 
til alle enhetene, som Janice (Ansatt-ID 82417), 
Regnskapsavdelingen (Avdelings-ID 240817) og 
starttidspunkt (torsdag 22. august 2019, kl. 11.00).

6. Dialogbehandling og besvaring av spørsmål. 
Enhetene analyseres, ordren om å reservere møtet 
behandles og sendes og den riktige responsen basert 
på kontekst opprettes og leveres: «Møtet med Janice 
er planlagt for kl. 11.00 i dag i Acquerello-rommet.»

Figur 4. ML-komponenter i funksjonen for  
samtalebasert AI

Talegjenkjenning 

Dialogbehandling
Besvaring  

av spørsmålMaskinlæring

Forståelse  
av naturlig  

språk
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Denne typen samtale kan virke enkel for utenforstående, 
men det kreves betydelig databehandlingskraft for å 
analysere og svare riktig og raskt. Hvis det manglet 
informasjon fra forespørselen, kan du også se hvordan 
modulen for dialogbehandling og besvaring av spørsmål 
vil be om nødvendig informasjon fra brukeren. Hvis for 
eksempel brukeren ikke spesifiserte et sluttidspunkt, 
vil assistenten innse at den ikke har nok informasjon til å 
utføre forespørselen, og kan samtale med brukeren for å få 
informasjonen den trenger. Den bruker en kombinasjon av 
ML-funksjoner til å levere funksjonalitet for samtalebasert AI 
som kan eksemplifiseres i figur 4 på forrige side. 

Webex Assistant

Modellen for samtalebasert AI bidrar til å bane vei 
for en rekke nøyaktige og intelligente assistenter for 
arbeidsområdet. Folk kan bruke stemmen til å oppnå 
møterelaterte oppgaver som å starte et planlagt møte, bli 
med i et personlig Webex-rom (PR) eller ringe til noen i 
selskapskatalogen ved å si navnet deres. 

Webex Assistant er hjørnesteinsverktøyet i Ciscos 
funksjonalitet for kognitivt samarbeid. Det aktiveres ved 
hjelp av vekkeordet «OK Webex», etterfulgt av én av mange 
talte instruksjoner som støttes. Figur 5 er et skjermbilde av 
noen av funksjonene som Webex Assistant kan utføre.

Samhandlingene beskrevet i figur 5 er bare begynnelsen.  
Et scenario i nær fremtid kan for eksempel høres slik ut:

Webex Assistant: 
Velkommen Catherine, det neste møtet ditt starter om fem 
minutter. Vil du vite hvem som godtok invitasjonen?

Catherine: 
Ja, hvor mange?

Webex Assistant: 
Tre har godtatt: Maria Rossi, Peter Hogan og Sherry 
McKenna. Benjamin Vitali har ennå ikke svart. Vil du starte 
møtet nå?

Catherine: 
Ja. Kan du dele det nyeste skrivebordsoppsettet fra 
området vårt?

Webex Assistant: 
Ja, oppsettet «Q1 Roadmap» er delt.

Figur 5. Webex Assistant-grensesnitt

Det er bare å si «OK 
Webex» eller «Hei 
Webex», og så en 
kommando. Her er noen 
eksempler:

Bli med i et møte
Når du reserverer 
et rom aktivert med 
Webex Assistant, blir du 
automatisk spurt om du 
vil bli med i møtet.

Møter
«Start møtet.» 
«Del skjermen min.» 
«Ta opp møtet.»  
«Avslutt møtet.»

Ringe noen
«Foreta et anrop.» 
«Ring Scarlet Skipper.» 
«Svar på anropet.»

Ting du kan  
spørre meg om
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Lyd- og taleteknologier i kognitivt 
samarbeid 
Samarbeid og kommunikasjon er fremdeles fokusert på 
tale- og lydkvalitet. Selv om anvendbarheten av visuell 
teknologi vokser raskt, som beskrevet i neste avsnitt, er 
foreløpig de fleste vant til å bruke hovedsakelig lydrelatert 
kommunikasjon. En vellykket kommunikasjonsplattform 
må som sådan kunne ha en intelligent forståelse av rollen 
tale og andre lyder spiller i miljøet på arbeidsplassen.

Støyregistrering og -demping

Webex har maskinlæringsbasert støyregistrering i Webex 
Meetings-klienter og enheter i Webex Room-serien for 
å kunne identifisere og eliminere bakgrunnslyder som 
tastetrykk, bjeffende hunder og trafikkstøy intelligent og 
automatisk.

Dempingssystemet følger en logisk instruksjon satt til å:

• Oppdage og klassifisere ikke-menneskelige lyder.

• Gi en varselmelding: «Støy oppdaget».

• Tillate brukere å ignorere en bestemt type støy fra Webex.

• Undertrykke lyd når det registreres støy, i situasjoner 
med endepunkter i Cisco Room-serien.

Transkripsjonsopptak

Fremtidige iterasjoner av programpakken for kognitivt 
samarbeid vil åpne for nøyaktig produksjon av avskrifter 
fra møteopptak. Vi eksperimenterer for øyeblikket med 
denne teknologien. Dette vil gi mulighet til å søke etter 
møtereferater og identifisere oppfølgingselementer.

Møteanalyse i sanntid

Webex Meetings-enheter har samarbeidstelemetri 
som kan informere om utnyttelsestrender og bidra til 
feilsøking for kunder gjennom Webex Control Hub. 
Kundene kan bruke denne informasjonen som hjelp til å 
forstå samarbeidstrender og administrere den samlede 
opplevelsen i hele porteføljen.

Visuelt innhold 
Når en solid og pålitelig protokoll for tale og språk er 
etablert, er neste viktige funksjon det visuelle. Mennesker 
tar inn en betydelig mengde forståelse gjennom det 
de ser. I en samarbeidskontekst omfatter det tolking av 
betydning og følelser gjennom kroppsspråk, og å etablere 
tillitsrelasjoner gjennom øyekontakt og kommunikasjon 
ansikt til ansikt. 

Møter og samarbeid blir også bedre når deltakere kan 
se at kollegaene er engasjerte og fokuserte, samt når 
de er distraherte, kjeder seg eller er uenige. En visuell 
tilkobling av kvalitet gir bredere kontekst for å hjelpe folk 
å forstå hvem som er involvert i møtet, og å lese fysiske 
håndbevegelser og se fysiske objekter (som prototyper 
eller grafiske diagrammer) som befinner seg fysisk i 
rommet.

Forbedret visuell kommunikasjon har bare blitt mulig 
de siste årene etter hvert som nettverksbåndbredde 
og databehandlingskraft har gjort webkonferanser og 
videokonferanser til en pålitelig og kostnadseffektiv affære.

I stedet for å bare fokusere på å levere et visuelt bilde, 
tilbyr Ciscos løsning for kognitivt samarbeid intelligens, 
kontekst og proaktivitet ved å sikre uhindret forståelse av 
menneskene og emnene som er involvert. Det er det vi 
kaller visuelt innhold. Det består primært av: 

• Ansiktsgjenkjenning

• Gjenkjenning av håndbevegelser

• Objektgjenkjenning og tolking av rom
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Ansiktsgjenkjenning

Evnen til å gjenkjenne ansikter nøyaktig, spesielt når 
de er i bevegelse eller snakker, er en enorm prestasjon 
for en datamaskin. Ikke bare er det milliarder av mulige 
identiteter å velge mellom for hvert ansikt, det foreligger 
personvern- og identitetshensyn og lover som dikterer 
hvordan en plattform skal kunne samle inn og lagre det 
som er nødvendig for å identifisere og lære.

Ansiktsgjenkjenning 
involverer både overvåket 
læring og et ML-delsett 
som kalles dyp læring 
(DL). Dette åpner for 
beslutninger og forståelse 
gjennom en grundigere 
kontekstbasert forståelse. 

Vanligvis vil et ansiktsgjenkjenningssystem bruke 
ansiktsegenskaper til å opprette en beskrivelse av 
ansiktet. Når et ansikt oppdages, brukes målene mellom 
nøkkelpunkter i ansiktsbilde til å lage en beskrivelse som 
kan returneres i en rekke formater. Prosessen ser at det er 
et ansikt der, men kan ennå ikke identifisere det.

Men når ansiktsbeskrivelsen kan bli gjort om 
til en ansiktsidentifikator og sendt gjennom en 
maskinlæringsprosess med teknikker for overvåket læring 
eller dyp læring, blir det mulig å identifisere en sluttbruker 
med rimelig nøyaktighet.

Cisco bruker NVIDIA GPU-er i endepunkter til å kjøre 
algoritmer for å forhåndsberegne brukerbeskrivelser for 
ansiktsgjenkjenning. 

I konteksten ansiktsgjenkjenning tildeler modellen for 
dyp læring en numerisk identifikator til hvert ansikt 
som leses. Den jobber så for å finne ut hvilken kjent 
identitet som passer best, med den høyeste graden 
av sikkerhet. Det er viktig at brukeren beholder kontroll 
over sine data for at denne funksjonen skal virke. Dette 
er avgjørende for bedriftsdistribusjoner av systemer for 
ansiktsgjenkjenning.

Gjenkjenning av håndbevegelser 

Gjenkjenning av håndbevegelser spiller også en rolle i 
kognitivt samarbeid. Folk bruker ofte de samme fysiske 
håndbevegelse i samarbeidssituasjoner, og i fremtidige 
utgivelser vil disse bli gjenkjent og tolket av systemet.

Objektgjenkjenning og tolking av rom 

Dette er to relaterte konsepter som fokuserer på evnen til 
å gjenkjenne objekter i et samarbeidsmiljø. Ta eksemplet 
med et system for visuelt innhold som kan telle og 
identifisere personene i et møterom, sammenligne disse 
navnene med møteoversikten og sammenligne dette 
med tilgjengelige plasser i rommet. Systemet kan være i 
stand til å finne ut om rommet er under- eller overbooket, 
og muligens identifisere og reservere et bedre møtested 
som er tilgjengelig i nærheten. Fordelene med en slik 
løsning (som vil gjøres tilgjengelig i en fremtidig utgivelse) 
vil hjelpe både de lokale og de eksterne møtedeltakerne, i 
tillegg til å være bra for møteeffektiviteten og utnyttelse av 
bygningsressursene.

Nærhetsparing beregner avstanden mellom en spesifikk 
person og kameraet og mikrofonen, som gjør det mulig 
for programvaren å tilpasse lydvolumer og gjenkjenning 
av håndbevegelser uten at den personen blir borte i 
bakgrunnen.
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Plattformen leverer sikkerhet, personvern og pålitelighet  
i alle aspektene av produktpakken. For eksempel:

• Teknologi for ansiktsgjenkjenning: På skjermen 
og i møtet kan utdataene være en enkel navnetagg, 
eller ikke vises i det hele tatt hvis brukerens identitet 
utelukkende er nødvendig som inndata for en 
annen funksjon. Dataene bak algoritmene for 
ansiktsgjenkjenning er tokenbasert, som betyr at ingen 
ansiktsbildedata sendes til og fra skyen. Når en person 
registrerer ansiktet sitt, er det en prosess som kalles 
registrering. Personen registrerer seg ved å bidra 
med bilder av ansiktet sitt. Under ansiktsgjenkjenning 
i et møte genererer plattformen et nummer, som så 
sammenlignes med nærmeste kjente identifikator. 

Cisco bruker GPU på den lokale enheten til å beregne  
en deskriptor for å redusere faren for tyver og 
utenforstående agenter. Gitt at funksjoner som dette 
er basert på brukerens identitet, har designfilosofien 
vår vært å redusere faren for tilgang til personlige 
opplysninger i alle trinn i prosessen.

• Samhandling med vekkeord: Når Webex Assistant 
aktiveres med vekkeordet «OK Webex», fører det 
til at tale strømmes til den skybaserte talemotoren. 
Vekkeordtjenesten lytter bare på vekkeordmønsteret, 
og strømmer ikke før det er aktivert. 

• Dataadministrasjon: Når en organisasjon melder seg 
ut eller en bruker forlater en organisasjon, slettes alle 
data, inkludert maskinlæringsmodeller. 

Hensyn til sluttbrukers personvern 

Denne rapporten fremhever noen av funksjonene 
som er tilgjengelige, eller som snart blir tilgjengelige i 
Ciscos samarbeidsportefølje. I likhet med alle fasetter 
av forretningskommunikasjon er dette et område under 
kontinuerlig utvikling og forbedring, og løpende fremskritt 
innen databehandling og mobilmuligheter vil bare sørge 
for å gjøre kommunikasjon og samarbeid enda mer 
strømlinjeformet og effektivt.

Etter hvert som flere kjedelige eller administrative 
aktiviteter overlates til kunstig intelligens, gjøres mer 
tid og ressurser tilgjengelig for mennesker som vil 
utnytte intelligensen, kreativiteten og relasjonene sine. 
Snart, når en møtevert fysisk går inn i rommet, skal alt 
begynne å hende: Verten logges automatisk på møtet, 
projeksjonssystemet starter og rommet koordinerer med 
de andre smartbygningsteknologiene for å justere HVAC 
og belysning for et behagelig miljø. Klarsignalene for 
denne typen tilpassing vil komme fra flere enn én kilde. 
Hvis for eksempel verten glemte telefonen på kontoret, vil 
et annet datapunkt utløse den kognitive prosessen. 

Hva kommer i de fremtidige utgivelsene
Målet med denne rapporten er å illustrere utvalget av 
tilgjengelige tjenester og innovasjoner under kappen 
«kognitivt samarbeid». Noen av disse er tilgjengelige 
nå, og andre er fremdeles under utvikling. Vi føler at 
det er viktig å ha presentert både dagens og fremtidige 
tilbud sammen, for å beholde en logisk flyt og for å holde 
fordelene med kognitivt samarbeid innenfor kontekst.

Her er en oppsummering av teknologiene for kognitivt 
samarbeid som er planlagt for fremtidig utgivelse:

• Transkripsjonsopptak: Nøyaktig produksjon av 
søkbare avskrifter fra møteopptak 

• Gjenkjenning av håndbevegelser: Gjenkjenning og 
nøyaktig tolking av fysiske håndbevegelser

• Tolking av rom: Evnen til å telle personene i et møterom, 
sammenligne disse med navnene på møteoversikten og 
sammenligne denne med tilgjengelige plasser i rommet 
for å hjelpe lokale og eksterne møtedeltakere samtidig 
som møteeffektivitet og ressursutnyttelse maksimeres

Fremtiden for kognitivt samarbeid 
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Kognitivt samarbeid for Cisco Webex tilfører 
kraftig kunstig intelligens og maskinlæring til 
samarbeidsopplevelsen for å bidra til relasjoner, forbedre 
kundesamhandlinger og bygge opp høytpresterende 
team på tvers av grenser. Kognitivt samarbeid innebærer 
mange følbare fordeler for Webex-brukere i dag, 

men Cisco fortsetter å utvikle disse brukstilfellene 
med funksjonalitet på tvers av plattformer. Det betyr 
at om du samarbeider i Cisco Webex Teams™ i et 
samlingsrom med en Webex-enhet eller på den bærbare 
datamaskinen i Webex Meetings, vil kraftig AI bidra til 
samarbeidsopplevelsen.

Konklusjon 

Prøv Cisco Webex Meetings og  
Webex Teams ved å registrere deg på webex.com.
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