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INLIMITED 

INLIMITED (ТОВ "Новітнє обладнання“) - українська компанія, яка є: 

- розробником рішень для  інтелектуального аналізу Big Data 

-  системним інтегратором апаратного і програмного забезпечення 

- постачальником IT-послуг 

Ми допомагаємо втілити у життя унікальні технологічні рішення, які сприяють 

цифровій трансформації, безпеці та автоматизації бізнес-процесів замовників 

Інфраструктурні рішення         Аналітичні рішення            ІТ-консалтинг 
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Пропонуємо рішення, яке підвищує рівень обслуговування 

клієнтів  у колл-центрах 

 

Комплексне рішення для розуміння і аналізу природної мови, 

яке сприяє підвищенню продуктивності роботи з великими 

обсягами голосових повідомлень для: 

 підвищення рівня задоволеності клієнтів 

Рішення для колл-центрів 

 контролю відповідності дій персоналу корпоративній етиці 

 покращення мовних модулів / скриптів 

 отримання додаткової інформації для прийняття ефективних   

 рішень менеджментом 
Інтеграція: з CRM-системами, сервісами електронної пошти, 

корпоративними базами даних та іншими джерелами даних 



 Перетворення мовлення в текст (30+ мов, у т.ч. укр., рос., англ.) 

 Автоматичне виявлення теми звернення, ключових та заборонених слів 

 Голосова ідентифікація оператора 

 Визначення  емоційного забарвлення розмови 

 Виявлення тенденцій, популярних запитів,  

дослідження рівня задоволеності клієнтів 

 Створення шаблонів звітів та їх  

автоматичне заповнення 

 Пошук та класифікація аудіоматеріалів 

Функціональні можливості 

 Відновлення картини подій 

за аудіоматеріалами 

 Виявлення точного часу та тривалості мовлення 

 Автоматичне транскрибування – перетворення аудіо в текст 

 Підсвічування ключових слів та фраз 

 

 Пошук та класифікація аудіо 

INLIMITED (ТОВ "Новітнє обладнання“) заручившись 

підтримкою Micro Focus (Великобританія) і 

Національної академії наук України навчила 

штучний інтелект розуміти  українську мову  
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Проведення консультації 

Схема роботи рішення 

Аналіз даних. Порівняння мовлення 

оператора зі скриптом 

Результат у вигляді звітів 

та аналітичних web-панелей 

…Пропоную обмінятись контактами, щоб Ви могли 

завжди задати мені всі, виникаючі в подальшому, 

питання, особисто, а я змогла би вчасно інформувати 
Вас щодо останніх умов і пропозицій… 
… Щодо акції – це не до мене, я про неї не чула… 

…Пропоную обмінятись контактами, щоб Ви могли 

завжди задати мені всі, виникаючі в подальшому, 

питання, особисто, а я змогла би вчасно 
інформувати Вас щодо останніх умов і пропозицій… 

…Щодо акції – це не до мене, я про неї не чула… 

Етап: Оформлення продукту та обмін контактами 

Заборонені фрази 

♀Менеджер:  

Коваленко О.В. 
12:07:22 – 7s  

12:07:29 – 2s  



Аналітика 

 Налаштування параметрів класифікації 
 Виявлення позитивного та негативного тону  

 Гнучка система фільтрації та пошуку  

 Налаштування аналітичних панелей та широкі можливості експорту  

 Фільтрація за ключовими 

словами і фразами 

Приклад інтерфейсу для задачі 

моніторингу інформаційного поля   
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Результат 

Підвищення рівня задоволеності клієнтів на 20-25% 

 Виявлення частки незадоволених клієнтів та відповідних проблем, попередження відтоку клієнтів 

 Прискорення обробки запитів клієнтів 

 Зменшення кількості повторних звернень 

 Підвищення контролю відповідності мовлення персоналу – скриптам та корпоративній етиці 

 Більш ефективна побудова бізнес-задач для персоналу 

 Покращення мовних модулів і скриптів, шляхом аналізу лексики клієнта 

 Контроль поведінки клієнта, аналіз його потреб 

 Автоматичне формування аналітичних звітів 

 Більш ефективне формування маркетингових пропозицій та конкурентних переваг 

 Отримання додаткової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень 

 Ширші можливості прогнозування та формування погляду на поточні та майбутні моделі поведінки клієнтів 
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Платформа IDOL- основа 

аналітичних рішень  

Ми єдині в Україні маємо статус  

Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Portfolio Expert 

 Використання  технологій  глибинного навчання та штучного інтелекту 

 Повне розуміння і контроль ситуації у рамках однієї системи 

 Широкі можливості програмування задач 

HP Enterprise 

2015 Forrester Wave  
Пошук та аналіз структурованих 

і неструктурованих даних 

2016 Forrester Wave 
Текстова аналітика 

2017 Forrester Wave 
Когнітивний пошук 

2018 Forrester Wave 
Текстова аналітика на базі АІ 

HP HPE 

Micro Focus 

2020 Forrester Wave 
Текстова аналітика на базі АІ 



Наші переваги 

1. Досвід реалізації масштабних проектів національного рівня 

2. Свій штат кваліфікованих розробників та інженерів з великим досвідом роботи 

3. Власні розробки у сфері Artificial Intelligence та створення унікальних проектних 

рішень для ринку України 

4. Повний спектр IT-послуг - від аудиту і проектування до кінцевої реалізації 

та сервісного обслуговування 

5. Партнерство з провідними IT-вендорами світу, що забезпечує  

використання в проектах і рішеннях технологій останнього покоління 

6. Наявність дозволу на реалізацію проектів для підприємств,  

які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею 
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Дякуємо  

за увагу! 

hello@inlimited.ua 

 +38 (044) 222 91 89 

www.facebook.com/InlimitedTM 

www.inlimited.ua 

http://www.facebook.com/InlimitedTM
http://www.inlimited.ua/

