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Kindred Futures utmanar med röststyrd betting
Kindred Futures, Kindred Groups innovationshub, lanserar en banbrytande prototyp för
röstdriven betting som kommer revolutionera betting i framtiden.
I samarbete med startupbolaget Artificial Solutions har Google Action utvecklats för att
underlätta röststyrd betting på sex stycken europeiska fotbollsligor. Det skapar en sömlös
betting-upplevelse som kan komma att revolutionera hur användare spelar i framtiden.
Kindreds nya röststyrda bettingapp utvecklades genom Teneo Conversational AI-plattform
och använder sig av Googles röstigenkänningstjänst.
”Google gav oss en stabil grund genom den stora mängden data och det breda spektrumet
av ämnen som röstigenkänningstjänsten redan förstod. Trots detta krävdes det många
timmars finjustering och träning för att bygga upp förståelsen för komplexa bettingtermer
och fraser.” säger Michael Franklin, Natural Language Lead på Kindred Futures.
Över 80 timmar av omfattande testning och inmatning av drygt 9 000 bettingfraser krävdes
för att utveckla Googles tjänst. Med hjälp av kraftfull maskininlärning kan databasen
användas för att finputsa och säkerställa att röstigenkänningen förstår och tar till sig
användares feedback.
Mark Jones, Head of Presales på Artificial Solutions sa: “Röstigenkänning har utvecklats
mycket under de senaste åren och har nu nått en brytpunkt där det är tillräckligt utvecklat för
att utforska framtiden för röststyrd betting. Denna banbrytande AI-applikation innebär att
Kindred Futures är i en gynnsam position för att använda röstteknologi framöver.”
Will Mace, Head of Kindred Futures beskriver projektet som “ett experiment för att se om
teknologin håller en tillräckligt hög standard för att kunna hantera komplexiteten av betting.”
Han fortsätter: “Att leverera högkvalitativa upplevelser för våra kunder utgör kärnan i allt vi
gör, därför använder vi oss av avancerad teknologi för att kunna leverera produkter och
tjänster som kunderna behöver nu och i framtiden.”
Produkten är för närvarande i prototypstadiet och är inte tillgänglig för kunder än.
Ursprungligen skapat som en Google Action, är den underliggande Teneo-tekniken helt
kompatibel med Alexa, Siri, Cortana och andra ”smarta assistenter” som kommer i framtiden.
För att läsa mer om Kindred Futures, besök: http://www.kindredgroup.com/kindred-futures
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Om Kindred Group
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien.
Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 23 miljoner kunder via något av
de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medgrundare av
European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och
certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och
spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på
www.kindredgroup.com.
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