
Licht of donker 
Deze template bevat twee 
ontwerpen: één met voornamelijk 
witte en één met voornamelijk 
donkergrijze achtergronden. 

In de ruimte waar je presenteert kun 
je kiezen welke van de twee het 
prettigst is. Je kiest één van de twee 
ontwerpen als volgt: 
• Klik op tab Ontwerpen 
• Uiterst links staan de twee 

ontwerpen van InfoSupport: 

• Klik op het gewenste ontwerp. 
• Alle dia’s in je presentatie worden 

omgezet naar dat ontwerp. 

Let op: eventueel handmatig 
opgemaakte dia’s worden niet 
omgezet.
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VOICE GAAT EEN 
PROMINENTE ROL 

INNEMEN IN ONS BESTAAN





ONCE YOU OWN A SMART 
SPEAKER, YOU’RE LIKELY 

TO BUY MORE





VERWACHTINGEN
WORDEN GROTER



Waar wil je naar toe?



Second Conversational Intelligence 
Challenge

Source: https://www.zdnet.com/article/why-chatbots-still-leave-us-cold/

Computer: ”Just got done reading a book.” 
 
Human:  "Which book?"  
 
Computer: ”I don't read much, i am more into reading."



DOE HET GOED
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5 Levels Maturity



1. MENU BASED







2. SCRIPTED
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3. CONVERSATION





2.5. HYBRIDE
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4. MULTI-PRODUCT





5. FUTURE





GOOGLE DUPLEX
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USER INTERFACE
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KEUZES



User Interface with smart features



TAKEAWAYS



Doe het goed Juiste volwassenheid Complexe UI




