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EyeToEye Informatica voor het gebruik mogen maken van hun faciliteiten,
waaronder de droppot.

Mark van der Horst voor de (opbouwende) kritiek m.b.t. de scriptie.
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Inleiding

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie. Vanafjuni 1998 t/m februari 1999 ben ik bezig
geweest met mijn afstudeerwerk. In 1992 ben ik begonnen aan de studie
Informatica aan de Rijksuniversiteit te Groningen. De eerste periode van niijn
stuclie kenmerkte zich door de trage vordering. Dit kwarn voornameijk doordat
mijn interesses in het begin meer lagen bij het spelen van spelletjes, zoals schaken
en RISK, met vrienden. Door mijn bekering is mijn leven totaal veranderd en ook
mijn visie op de studie. Vanaf die tijd ben ik serieus bezig om mijn studie tot een
succesvol einde te brengen.

Na een eerste mislukte poging om binnen de Rijksuniversiteit mijn
afstudeerproject te doen, heb ik verschillende automatiseringsbedrijven in
Groningen gebeld. Nadat ik met verschillende bedrijven een gesprek heb gehad,
kwam EyeToEye als winnaar uit de bus. Deze keus was niet moeilijk daar cit
bedrijf als enige een opdracht formuleerde die jets met mijn afstudeerrichting,
Computational Intelligence & Intelligent Systems, te maken had. De goede
bedrijfssfeer, de ligging van het kantoor aan de Kraneweg (dicht bij huis) en de
financiële steun waren mooi meegenomen.

EyeToEye Informatica is een groeiend IT-bedrijf dat geleid wordt door drie
directeurs. Het bedrijf bestaat sinds 1997 en telt op het moment 12 medewerkers,
waarvan de meeste gedetacheerd zijn. EyeToEye Informatica houdt zich
voornamelijk bezig met Microsoft° producten en ontwikkeltools. Huidige kianten
van EyeToEye zijn KPN-telecom, KLM, NAM en het AZG

De scriptie is gemaakt in Microsoft© Word 97. Tijdens het typen van cit versiag, is
de computer regelmatig vastgelopen, met als resultaat dat middagen werk opnieuw
gedaan kon worden, dit tot grote frustratie van de auteur. We! mag gezegd worden
dat het maken van een versiag van deze omvang ve!e malen simpeler wordt, a!s
het in Word gebeurt in p!aats van in Latex, zoals dat gebruikelijk is op de
unlversiteit.

1k wens de lezer van deze scriptie vee! !eesp!ezier.

[Spreuken 1:7] Dc vreze des Heren is het begin der kennis.
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1 Dc opdracht

Het afbeelden van ongestructureerde data op een gestructureerde
database-invoer programma, met als dod het eenvoudiger gebruik van data
entry systemen.

Context
Voor het invoeren van gegevens in gestructureerde databases worden meestal
elektronische invulformulieren gebruikt. Het werken met deze invulformulieren
vereist, vanwege de dwingende opzet ervan, meestal training. Ook kost het
verwerken van bijvoorbeeld telefonisch doorgegeven gegevens extra handelingen
en concentratie, omdat de medewerker de ongestructureerde gegevens die
binnenkomen, moet vertalen naar de formele structuur, en daarna de precieze
plaats op het scherm moet zien te bereiken, die met de betekenis van een bepaald
gegeven overeenstemt.

Voorbeeld: iemand belt een k/achtenlijn, egt zjn naam en deelt mee dat de telefoonnota die
h/ vonge week gekregen hejt, niet k/opt. In een k/ass/eke situatie al de medewerker de naam
en de klacht noteren op papier, overge gegevens vragen en noteren en pas na bet gesprek de
app licatie starten voor bet invoeren van klacbten, om de gegevens over te nemen.

Het is duidelijk dat deze gang van zaken om meerdere redenen onwenselijk is. Het
is echter ook met verstandig de medewerker te dwingen de applicatie direct te
gebruiken, onder andere omdat dit resulteert in minder aandacht voor de klant en
een procedurele opstdlling tegenover de kiant ("Nee, eerst uw nummer anders kan
ik mets voor u noteren").

Daarnaast is er de observering dat mensen goed in staat zijn om op een
kladblaadje genoteerde relevante gegevens te categonseren; zo herkent iedereen
"Dorpstraat 10" als adres. Op dit moment moet aan automatische systemen
echter zeer precies worden meegedeeld wat de aard van een gegeven is. M.a.w. de
naam moet in het veld cNaam: worden geplaatst en telefoonnummer in het veld
"Tel:" en niet andersom.

Aard van het onderzoek
Het is de bedoeling dat er onderzoek plaats vindt naar de haalbaarheid, de
efficiency, de beperkingen en de mogelijke toepassing van een software
component, die in staat is om op basis van kennis over een datastructuur, het
juiste type van los ingevoerde gegevens te herkennen. Een mogeijke toepassing is
een GUI interface component ('control") dat er uitziet en functioneert als een
kladblok, gekoppeld aan een invulscherm. Gegevens die worden ingetikt in het
control worden, indien herkend, in de juiste velden gekopieerd. Herkenmng van
de gegevens zou kunnen gebeuren door een lerende component te voeden met
voorbeelden uit een gestructureerde database. Daarnaast valt te denken aan
uitbreidingen met schrift- en/of spraakherkenning.
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2 Plan van aanpak

In hoofstuk I (Dc opdracht) hebben we de opdracht kunnen lezen.

In hoofdstuk 2 (Plan van aanpak), waar wij ons flu bevinden, zal ik toelichten
hoe de rest van de scriptie ingedeeld is. De scriptie volgt de algemene lijn van

0 Inventarisatie,
0 Implementatie,

OTestresultaten en
0Conclusies

Het is aan te raden om hoofdstuk 3 (Woordenlijst Call Center) door te lezen
voordat u begint aan hoofdstuk 4.
Mijn onderzoek richt zich onder andere op elektronische invulschermen en
operators. Nergens kom je meer operators en invulschermen tegen dan bij cen
Call Center. Daarnaast zijn Call Centers de laatste jaren intensief geautomatiseerd,
wat inhoudt dat er met betrekking tot mvulschermen de laatste jaren het nodige is
veranderd. Wat een Call Center is, probeer ik door middel van de woordenlijst
duidelijk te maken.

In hoofdstuk 4 (Inventarisatie) geef ik een overzicht van de huidige stand van
zaken in Call Centers op het gebied van het classificeren van ongestructureerde
data met betrekking tot invulschermen. Daarnaast worden andere aspecten van
automatisering binnen Call Centers bekeken. Call Watchers, postcode
automatiseringen, database koppelingen, Predictive Dialers, het doorsturen van
informatie en pen en papier worden bier behandeld.

Hoofdstuk 5 (Implementatie) bevat de implementaties van de verschillende
onderdelen. De onderwerpen die bier aan bod komen, zijn: de database koppeling,
shortcuts, een deterministische oplossing en verschillende mean-classifiers. Dc
programmacodes van de verschillende onderdelen zijn als appendices aan de
scriptie toegevoegd. Per ondcrdeel zijn de testresultaten aan het eind van de
paragraaf toegevoegd.

In hoofdstuk 6 (Conclusies) vindt u de conclusies van dit ondcrzoek.

Daarna volgen de Bookmarks. Deze sectie heette aanvankeijk Literatuurlijst,
maar van scbrifteijk materiaal was er met veel sprake, vandaar de naam
Bookmarks.

De programmacodes zijn bijgevoegd als Appendices A, B, C, DI en D2.

Ms laatste volgt het tegenscript in Appendix E. Dit script is geschreven om
ongewilde Outbound (zie woordenlijst hfst. 3) gesprekken van Call Centers tegen
te gaan.
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3 Woordeiilijst Call Center

3.1 Inleiding

Voordat we beginnen met het onderzoek naar de huidige stand van zaken van
automatisering met betrekking tot invulschermen (hoofdstuk 4) gaan we Call
Centers, of zo u wilt, telemarketing-bureaus nader bekijken.
Door het lezen van deze woordenlijst kunt u een duidelijk beeld krijgen hoe een
Call Center functioneert. De woordenlijst is met bedoeld als een uitputtende
verzameling van woorden die in de rest van de scriptie voorkomen, maar meer
een introductie op Call Centers. Van alle woorden die te maken hebben met Call
Centers, is een selectie gemaakt van woorden die verband houden met het
onderzoek. Dc termen zijn voornameijk Engels, tenzij de term in het Nederlands
algemeen bekend is.

3.2 Dc woorden

Automated Call Distribution (ACD) — Hardware dat er voor zorgt dat de
binnenkomende telefoongesprekken automatisch en gelijkmatig over de
beschikbare operators worden verdeeld. Als alle operators in gesprek zijn,
krijgt de beller een boodschap te horen (bijv.: er zijn nog drie wachtenden
voor u) en wordt in een wachtrij geplaatst. Als een operator vrijkomt,
wordt de langst wachtende beller doorverbonden.
Het geeft aan de manager van de Call Center informatie, om de
operationele efficiency en effectiviteit te bepalen, alsook het aantal
operators en telefoonlijnen die nodig zijn om deze efficiency en effectiviteit
te bereiken.

Call Blending — Het combineren van Inbound en Outbound gesprekken. D.m.v.
Call Blending is het mogelijk de pieken en dalen van Inbound gesprekken
te effenen, door het automatisch aanmaken van een Outbound gesprek in
een Inbound gespreksdal. Op deze manier bereikt een operator een
maximale productiviteit.

Call Center — Een onderneming die verbaic communicatie combineert met data-
verwerkings technologieen om door middel van bedrijfsstrategieen kosten
te verminderen of inkomsten te verhogen.
Fysiek gezien is het een plaats waar een groep mensen grote aantallen
inkomende of uitgaande telefoongesprekken afhandelen met betrekking tot
verkoop, marketing, klantenservice, technische ondersteuning of andere
gespecialiseerde bedri; fsactiviteiten.
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Call Center Servicelevel — Het gewenste percentage bellers dat binnen een
vastgestelde tijd een operator aan de lijn moet krijgen.

Call Centre — Dc Engelse term voor ecn Call Center.

Call Data — Informatie over een telefoongesprek die door een schakeing met een
verbonden computer doorgegeven wordt. Call Data wordt normaal
gebruikt om computergestuurde communicatie (meer) intelligent te laten
plaatsvinden. De data kan In-Band (over dezelfde fysieke of logische lijn
als het telefoongesprek, meestal door tonen) of Out-Of-Band (over een
andere, meestal seriëlc, lijn) doorgegeven worden. Call Data bevat bijna
altijd informatie over wie er belt (NummerWeergave) en/of het nummer
dat gebeld wordt.

Caller ID — De informatie die je krijgt over waar het inkomend telefoongesprek
vandaan komt, voordat de telefoon opgenomen wordt, d.i. het
telefoonnummer van degene die belt. Met bchulp van de juiste software
kan dat telefoonnummer omgezet worden naar de naam van de beller (en
andere informatie uit een database).
Caller ID maakt het mogeijk dat een operator de telefoon opneemt met:
"Goedemiddag meneer Feenstra, hoe bevalt het overhemd dat u vorige
week heeft gekocht?"

Computer-Telephone Integration (CTI) — Software die zorgt voor het
verbinden van een computer (single workstation of file server op een
LAN) met een telefoonschakeling waarbij de routering door de computer
wordt gedaan. Het kiassieke geval van CTI vindt men in een Call Center.
Beeld dit in: er komt een inkomend gesprek binnen. Het draagt enige
informatie van Caller ID of NummerWeergave. Dc router 'hoort' bet
numrner van de beller en stuurt deze naar de computer. De computer
zoekt en stuurt schakelingsinformatie terug over wat er met het inkomend
gesprek moet gebeuren. Het kan zijn dat hij doorgeschakeld wordt naar een
gespecialiseerde operator of naar de operator die deze beller voor het laatst
gesproken heeft.

Customer Profile — Bestaat uit de koopgeschiedenis, betalings- en financiële
gegevens en de werkfunctie van een potentiele koper van een product of
dienst.

Database Integration — Een database koppelen aan een ander bedrijfssysteem,
bijvoorbeeld een telefoonsysteem of een multi-user verkoopprogramma.
Het voordeel van Database Integration met telefoons is dat wanneer
klanten bellen, hun informatie tegelijkertijd naar de operator gestuurd kan
worden.

Database Lookup — Een softwareprogramma die informatie verschaft over een
beller doordat het een identificatie vergelijkt met een bestaande database.

RuG
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Deze identificatie kan cen telefoonnummer, rekeningnummer, sofi-
nummer of een andere identificatie zijn, die door de beller is doorgegeven
(bijv. d.m.v. intoetsen) voordat het gesprek naar een operator werd
doorgeschakeld.

Inbound — Telefoongesprekken die ontvangen worden in Call Center.
{van kiant naar Call Center}

Interactive Voice Response (IVR) — Gemntegreerde hard- en software
oplossingen die zich richten op het automatiseren van de communicatie
tussen de mens en de computer. Het is een systeem dat gekoppeld is aan
een computer die je informatie laat invoeren d.m.v. het toetsen op de
telefoon of door het inspreken. Het kan een kiant bijvoorbeeld toestaan
het saldo van zijn rekening te horen en een storting van die rekening naar
een andere rekening te maken. Hierdoor kunnen ook verzoeken om
informatie, gedurende de tijden dat de Call Center onbemand is, worden
afgehandeld. Naast aanvullende productiviteit, vooral buiten kantooruren
en tijdens piekuren, kan IVR gezien worden als een service apparaat voor
de kiant.

NummerWeergave, Automatic Number Identification (ANI) —

NummerWeergave is een dienst van KPN-telecom, waarvan ANI de
Amerikaans-Canadese tegenhanger is. De cijfers die tegelijkertijd met het
telefoongesprek aankomen geven het telefoonnummer van de persoon die
belt weer. NummerWeergave in sinds 1 augustus 1997 in Nederland actief.

Open Application Interface (OAI) — Een datacommunicatie interface in een
telefoonsysteem die een intelligente verbinding met een computer heeft.
Het laat de computer beslissen om een gesprek te beantwoorden, te
vertragen, door te schakelen, vast te houden of een andere behandeling te
geven om telefoongesprekken te managen. Met OAI is het computer- en
het telefoonsysteem aan elkaar verbonden in het voordeel van de operator.

Operator — Een algemene term voor iemand die telefoongesprekken afhandelt in
een Call Center. Andere namen biervoor zijn: agent, telefonist, steward,
vertegenwoordiger, klantenservice medewerker, helpdesk medewerker en
telemarketier.

Outbound — Telefoongesprekken vanuit een Call Center om Ithnten jets aan te
bieden. {van Call Center naar kiant)

Pre-Call Planning — Voorbereidingen en activiteiten die nodig zijn, zodat een
operator daarna een efficient verkoopgesprek kan hebben.

Predictive Dialing — Bij het voeren van Outbound gesprekken zorgt Predictive
Dialing d.m.v. geavanceerde software voor het berekenen van het aantal
succesvolle telefoongesprekken en het aantal operators die nodig zijn om
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deze af te handelen. De computer zoekt de te bellen persoon uit en belt dat
nummer. Het telefoontje wordt alleen doorgegeven aan een operator
wanneer een persoon de telefoon beantwoordt. Predictive Dialing filtert
aile met productieve gesprekken eruit voordat het de operator bereikt; alle
antwoordapparaten, bezette en 'met thuis' lijnen, etc. Dc operator schakelt
over van het ene naar het andere gesprek, zonder te hoeven kiezen wie flu
te bellen, te draaien en te luisteren of er iemand opneemt.

Preview Dialing - Een methode bij het maken van automatische Outbound
gesprekken die de operator in staat stelt een scherm met informatie over de
te bellen kiant te bekijkcn. De operator zou de mogelijkheid kunnen krijgen
om het gesprek te annuleren.

Prompt — Dc tekst die in een mededelingenscherm verschijnt en aangeeft wat
voor soort data in het veld ingevoerd moet worden, zoals tekst, datum,
nummer, etc.

Reverse Matching — Het verbinden van naam en aches aan een telefoonnummer.
Dit wordt meestal gedaan door gespecialiseerde bureaus. Zij worden 20
genoemd omdat deze gespecialiseerde bureaus ooit begonnen zijn met het
verbinden van telefoonnummers aan naam en aches.

Screen Pop — Een scherm, met informatie over een belier of inkomend gesprek,
dat verscbijnt op het computerscherm van de operator op het moment dat
de telefoon van de operator overgaat. Het verkort de duur van een gesprek
en heipt de operator om zich op de behoeften van een kiant te richten.

Telemarketing-bureau - Een Nederlandse term voor een Call Center.

Virtual Call Center — Een groep operators, meestal in geografisch verschillende
gebieden, die als één Call Center beschouwd wordt, voor wat betreft
organisatie, routering en telefoonafhandeling. In sommige gevallen gaat het
over operators die thuis werken, waar de telefoonschakeling zich bij het
bedrijf bevindt die de routering regelt.

Wrap Up - Fase tussen twee telefoongesprekken nadat een gesprek beeindigd is.
Nu worden de transacties afgemaakt en de Wrap Up Data op een juiste
manier opgeslagen.
Het kan bijv. het klaarmaken van een klacht en het sturen van deze klacht
naar de juiste afdeling zijn. Als de Wrap Up klaar is, kan de operator een
volgend gesprek aannemen.

Wrap Up Data — Dc door de operator ad hoc verzamelde ongestructureerde data,
nadat een gesprek afgelopen is.

Wrap Up Time, After Call Work Time - De tijd die een operator nodig heeft
voor Wrap Up.
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4 Inventarisatie

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we een inventarisatie maken van de gebruikte technieken
binnen een Call Center.
Ads eerste wordt het invulscherm nader bekeken en wordt de vraag over wat
NAW-gegevens zijn, beantwoord.
Verder zullen aan bod komen: Call Watchers, postcode automatisering, database
koppelingen, Predictive Dialers, het doorsturen van informatie en pen en papier.

4.2 Invulscherm

Het classificeren van ongestructureerde data met betrekking tot invulschermen.
In het vorige hoofdstuk hebben we, als inleiding, gekeken wat er binnen de Call
Centers op dit gebied is gedefinieerd.
In figuur 4.1 geef ik een voorbeeld van een invulscherm die operators op hun
computer voorgeschoteld kunnen krijgen.

. Vooibeeld invulscherm 1J E2

Naam IJohanNies

Studer*ni.xnmer .jo72038o

.'--. _ ,
Straa&naam + ri IBloecloaalshaat 42

Telefoonr&ime

e-ma aàes

• I.

Een invulscherm wordt ook we! een invoerscherm genoemd.
Een invulscherm is een elektronisch formulier dat ingevuld wordt door een
operator achter een computer. In bijna aile gevallen kan volstaan worden met het
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noteren van de Naam-Adres-Woonplaats gegevens (NAW-gegevens). Under
NAW-gegevens wordt verstaan:

Naam
> Straatnaam en nummer
> Postcode
> Woonplaats
> Telefoonnummer (evt. met mobiel nummer)
> e-mail adres

Het telefoonnummer wordt tot de NAW-gegevens gerekend, zonder dat er
gesproken wordt over de NAWT-gegevens.
Het e-mail adres wordt met overal gerekend tot de NAW-gegevens en meestal
zullen operators in Call Centers een beller met naar zijn/haar e-mail adres vragen.
Desalniettemin is dit medium de laatste jaren steeds meer in opmars en veel
mensen hebben e-mail tot hun beschikking, thuis of op het werk. Ook het
Internet wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt, zeer zeker ook door Call
Centers. Internet gekoppeld met e-mail vormt een goed en veelbelovend medium,
waarvoor in de komende jaren, binnen Call Centers, verder onderzoek naar
toepassingen zal plaatsvinden.

Verder zijn er twee gegevens die vaak gebruikt worden bij het invuilen van
invulschermen, te weten:

> de (huidige) datum (evt. met tijd);
een (unificerend) getal, soms aangevuld met letters, gebruikt voor identificatie.
Hierbij valt te denken aan een klantnummer, bankrekeningnummer, sofi-
nummer, factuurnummer, paspoortnummer of uw/ons kenmerk.

Verdere gegevens in invulschermen zijn te divers en sporadisch om op te noemen.
In één geval trof ik bij een Call Center in Groningen een programma aan dat
wordt gebruikt voor FBTO. In dit specifieke geval moesten honderd-en-één
dingen ingevuld worden, zoals merk, type, kleur en bouwjaar van de auto etc. Dit
wordt ailemaal door de operator ingevuld.

4.3 Call Centers

In hoofdstuk 3 hebben we een definitie van een Call Center gezien. Flier volgen
een aantal andere definities van Call Centers;

"Een Call Center is een elektronische markpIaats waar een bedrijfj/n kianten ontmoet."
> "Een Call Center is een gesprekkenfabriek."
> "Ben Call Center is een oanisatie-onderdee1 waar binnen de telefoon een cruciale iv! speelt

bj/ de optimak uitivering van primaire bedrijfsprocessen."
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Wat zijn de voordelen van een Call Center?
> Betere werkverdeling over de beschikbare middelen.

Er kan verschil gemaakt worden tussen grote en kleine kianten. Grote kianten
kunnen eventueel met voorrang behandeld worden.

> De tijd van dure medewerkers wordt efficient gebruikt.
> Bij een goede service is de kiant eerder geneigd om de volgende keer bij dit

bedrijf andere aankopen te doen.
> 24-uur bezetting mogelijk.
> Een groot dee! van de routine werkzaamheden kan gedaan worden door een

computer (zoals het aanvragen van een brochure).
Met andere woorden, het gebruik maken van Call Centers bespaart geld. Vooral
als een bedrijf een hoog belvolume heeft kan dit een flinke besparing opleveren.

Nederland is op dir moment één van de leidende landen op het gebied van Call
Centers in Europa. Vooral Amsterdam is een gewilde plaats om een Call Center te
hebben.
> In Amsterdam zijn veel mensen die meerdere talen beheersen.
> Er is hoog opgeleid personeel aanwezig.
> De relatief lage loonkosten vergeleken met andere steden in Europa.
> De PTF levert snelle service en een stabie! netwerk, Neder!and heeft na Japan

het meest stabiele netwerk van de wereld. (De laatste keer dat bet netwerk plat
ging, was tijdens de eerste finale van de soundmixshow toen half Nederland
tegeijkertijd naar Hennie Huisman belde.)

Voor de inventarisaue van de huidige stand van zaken zijn verschillende Call
Centers benaderd om een aantal vragen te beantwoorden.

Er mag gezegd worden dat bet vrij moeilijk is om Call Centers te traceren.
Call Centers staan met als zodanig in de telefoongids. Bij de Kamer van
Koophandel zijn Call Centers ook moeilijk te vinden, omdat de
bedrijfsomschrijving van Call Centers vrij vaag is. Zo wordt bij een bekende Call
Center in Groningen verme!d: "een bedrijf dat geautomatiseerde ondersteuning
biedt aan bedrijven, in de ruimste zin van het woord".

Als er via een omweg een Call Center gevonden was, was het moeilijk een
medewerker bereid te vinden mee te werken aan een onderzoek waar hij of zij met
direct het nut van inzag qua financiën en/of toepassing. Andere Call Centers
waren zo druk met het beantwoorden van vragen van kianten dat ze geen tijd
hadden om mijn vragen te beantwoorden. Weer andere medewerkers waren heel
wantrouwig en wilden weten wie ik ben en hoe ik aan hun adresgegevens was
gekomen. In één geval leek bet crop dat iemand bet tegenscript (zie Appendix E)
op mij uitprobeerde (en ik heb nog geen tegen..tegenscript(= voorscript)).

Verder is er een misverstand met betrekking tot het zijn van een Call Center.
Sommige bedrijven zeiden dat ze geen Call Center zijn, maar een helpdesk,
waardoor ze dachten een uitvlucht te hebben om niet verder in te hoeven gaan op
mijn vragen.
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Wat is nu het verschil tussen een Call Center en een helpdesk? Een helpdesk is
een deelverzameling van een Call Center. Een helpdesk of support center is een
100% Inbound Call Center. Bij een helpdesk worden over het algemeen weinig
invulschermen gebruikt. Bij een helpdesk beschikt de operator over een computer
waar bijna alle antwoorden op verschillende pagina's staan uitgescbreven. Via
allerlei vragen wordt het specifieke probleem van de kiant duideijk en krijgt de
operator een scherm voor zich getoond, waar een antwoord staat gescbreven op
de specifieke vraag.

Op het Internet is veel informatie te vinden over en van Call Centers. Als je bijv.
via de altavista zoek-engine zoekt naar Call en Center dan krijg je 2.030.681 hits.
Als we daar de 532.060 hits van de Britse spelling (d.i. Call Centre) bijtellen, dan
moge het duidelijk zijn dat er veel informatie op bet Internet beschikbaar is.

4.4 Call Watchers

Een Call Watcher is een hardware apparaatje of software dat ervoor zorgt dat het
telefoonnummer van de beller getoond wordt. Dit kan op verschillende manieren;
via (ISDN-)telefoontoestellen, losse of softwarematige nummermelders voor de
computer.
Veel (ISDN-)telefoontoestellen hebben een ingebouwde display die o.a. de Caller-
ID kunnen tonen.
Een nummermelder is een los apparaatje met display die je aansluit tussen de
wandcontactdoos en de telefoon. Dit apparaatje is alleen maar bedoeld voor deze
taak. Ze zijn los te koop en kosten circa f 50,-.
De software varianten maken gebruik van een computer en ISDN-lijnen. Deze
software is als shareware te downloaden van het Internet. Met de softwarematige
nummermelder kan de computer de gesprekken die binnenkomen monitoren. Dit
gedeelte van de Call Watchers is voor dit onderzoek relevant. Daarentegen is voor
thuisgebruik dit gedeelte minder relevant omdat de meeste mensen hun
telefoongesprekken met via de computer laten lopen.

4.5 Postcode automatisering

Heel veel Call Centers maken a! jaren gebruik van automatisering met betrekking
tot de postcode. In Nederland zijn postcodes gebonden aan plaatsen en
straatnamen.
Als de postcode bekend is, zijn de straatnaam (zonder huisnummer) en de
woonplaats bekend.
Er zijn pakketten te koop die deze automatisering leveren. Eigenlijk is het één
grote look-up tabel, je geeft een postcode en de computer zoekt daar de
bijbehorende straatnaam en woonplaats bij.
Vaak wordt er door een operator gevraagd naar de postcode en bet huisnummer.
Deze twee gegevens zijn huis-unificerend. Bij huis-unificatie worden huizen
geunificeerd, zoals mensen geunificeerd worden door een sofi-nummer.
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Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een algemene oplossing waar alle
postcodes van Nederland doorzocht worden en de oplossing waar een bestaande
database van het bedrijf doorzocht wordt naar bepaalde gegevens.
Dit gebeurt meestal als er a! eerder contact is geweest met het bedrijf en de
verschillende gegevens toen in een database waren opgeslagen.

Veel van de ondervraagde Call Centers maken gebruik van postcode
automatisering.

Op bet Internet zijn veel bedrijven te vinden die een soortgelijke automatisenng
leveren. Het betreft bedrijven die meerdere vestigingen hebben en via een op te
geven postcode zoeken naar de dichtstbijzijnde vestiging.

Datum-generatie
Jets wat verder los van postcode automatiseringen staat, maar toch even genoemd
moet worden, is het automatisch genereren van de datum en evt. tijd. Op het
moment dat de telefoon overgaat kunnen de huidige datum en tijd in het
betreffende veld worden ingevuld.

4.6 Database koppeling

Veel bedrijven hebben een database waar ze alle gegevens van klanten in opslaan.
Deze databases zijn over bet algemeen relationeel.
Een relationele database bestaat uit één of meer relaties. Een relatie kan worden
voorgesteld als een tabel. Dc kolommen van de tabel zijn de attributen of
eigenschappen. Dc rijen bevatten de waarden van een element van de tabel. Een
nj wordt een record genoemd, de waarde van een attribuut in een record heet een
veld. In cen kolom kunnen aileen waarden worden ingevuld die behoren tot een
bepaalde verzameling waarden, het domein van het attribuut.
Twee records mogen nooit gehjk zijn. Een attnibuut waarin geen twee gelijke
waarden voorkomen wordt een sleutel genoemd. Sleutels zorgen voor de
unificatie in een database.

Voor het gebruik van een database koppeling is bet belangnijk welk attribuut de
koppeling tussen de database en het invulscherm maakt.
In pnincipe kunnen alle attributen hiervoor gebruikt worden, maar zijn ze niet
allemaal even geschikt. Als we bijv. het attribuut Naam gebruiken voor de
koppeling dan kan het voorkomen dat we <dbr/mw de Jong> aan de telefoon
hebben, als er flu gezocht wordt in de database naar <de Jong> dan kunnen er
tientallen <de Jong-en> voorkomen en dat betekent dat tussen alle mogelijkheden
gezocht moet worden naar de juiste <de Jong>.
Om dezelfde reden is het met verstandig om op woonplaats of (invoer)datum te
zoeken. Bij gebruik van Straatnaam en Postcode neemt het aantal treffers over het
algemeen af, maar voor gebruik voor een operator zijn de telefoonnummer of de
postcode in combinatie met het huisnummer goede attributen om te zoeken in
een database; deze velden zijn huis-unificerend, wat wenseijk is voor de operator.
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Dit wil niet zeggen dat er flu maar één veld gevonden wordt als we zoeken op een
telefoonnummer of postcode met huisnummer, dit is afhankelijk van de manier
hoe een bedrijf met haar database omgaat (in § 5.2 zullen we biervan een
voorbeeld zien).
Het beste is natuurlijk het attribuut dat unificerend is (of meerdere attributen die
unificerend zijn) te gebruiken om de koppeling te maken. Zodoende krijg je steeds
één record en hoef je verder niet te zoeken. Veel bedrijven hebben om dit te
bereiken een kunstmatige sleutel aan hun database toegevoegd, dit kan bijv. een
klantnummer of een factuurnummer zijn, of minder kunstmatige sleutels zoals
rekeningnummer, sofi-nummer, paspoortnummer, etc.

4.7 Predictive Dialers

Er bestaat apparatuur om vanuit een Call Center geautomatiseerd te bellen. Het
afwachten tot de kiant belt, is jets wat bedrijven, die last hebben van concurrenten
in de markt, zich met kunnen veroorloven. Als een bedrijf aan de top wil komen,
of daar wil blijven, zal zij zich met reactief maar pro-actief moeten presenteren.
Het probleem bij het opbellen van consumenten is de tijd die verloren gaat
doordat mensen met bereikbaar zijn. De gemiddelde tijd die verloren gaat aan een
relatie die met thuis is bedraagt ongeveer 45 seconden, deze tijd wordt nutteloos
besteed aan het luisteren naar de tele loon die aan de andere kant overgaat. Ook
een 'in-gesprek' situatie kost al snel 10 seconden, het nummer moet gekozen
worden. In totaal komt de gemiddelde agent slechts aan 15-25 minuten spreektijd
per uur. Met behuip van geavanceerde Predictive Dialers is het mogelijk deze
situaties zich buiten het gehoorveld van de agenten te laten afspelen. In een
Predictive Dialer voorspelt een algoritme op basis van statistische gegevens
wanneer een gesprek eindigt. De Dialer zorgt er vervolgens voor dat zo snel
mogeijk, bij voorkeur direct, de volgende gesprekspartner beschikbaar is. De
operators besteden hun tijd vooral aan die zaken waarin ze goed zijn, met de kiant
communiceren.

4.8 Doorsturen van informatie

In hoofstuk 3 is de term Call Data uitgelegd. Als een telefoongesprek
doorgeschakeld wordt, kan informatie samen met het telefoongesprek
doorgestuurd worden. Op deze wijze hoeft de kiant met steeds zijn gegevens te
herhalen, jets wat voor de kiant plezieng is en wat een Call Center tijd bespaart.

Een voorbeeld biervan is het systeem dat Cargiass gebruikt, onder bet motto 'one
call does it all'. Wanneer een klant zijn verzekeringsmaatschappij belt met een
melding van autoruitschade, wordt hij, zodra de verzekeringsmaatschappij
voldoende informatie bee It, doorverbonden met het Cargiass-Call Center. Via een
parallelle datalijn worden de klantgegevens meegestuurd. De operator kan op zijn
scherm zien van welke verzekeraar het telefoontje komt. Hij vuk de ontbrekende
gegevens in en stuurt het telefoontje en de data door naar een Carglass fiJiaal, waar
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een afspraak met de kiant wordt gemaakt. De beller is op deze manier binnen 4
minuten geholpen.

4.9 Pen en papier

Automatisering wil met zeggen dat de oplossingen die bedacht worden altijd
gebruik maken van computers, ACD en CTI. In sommige gevallen is het veel
beter om een stukje papier en een pen aan de operator te geven of een kaartenbak.
Wanneer alleen maar geteld hoeft te worden of wanneer er uit een 30-tal adressen
gezocht moet worden, is het veel efficiënter om zonder computer te werken.
Daarbij zijn de kosten van ACD en Cli in dit geval veel groter dan de baten.

4.10 Wat ik niet gevonden heb

1k ben nergens in een Call Center volledige automatisering van invulschermen
tegen gekomen. Wel vertelde iemand mij dat een automatiseringsbeclrijf in Rijswijk
met hetzelfde probleem bezig was of is geweest, nadat een Call Center haar
hiervoor benaderd had. Mijn navraag stuitte echter op onwillendheid om mijn
vragen te beantwoorden.

"IVat is de missie van uw helpdesk? Is bet te/efoongesprekken snel en correct qf Ic bandelen?
Hopthyk niet. Dat is niet een missie, dat is een taak dieje verricht, iets datje doet omje missie
te bewerkstelbgen. Inflite is een inkomendgesprek een teken datje, op dat moment,je missie nog
nietgehaald bebt.

Ok, wat is dan de missie van een moderne helpdesk? Het isje klantenproductiefte houden. Her
is jouw taak dat i bun werk gemakkelijk kunnen doen a/s j gebruik maken van
programma's en technologieln diej/ kvert of onderboudt.

lemand belt, fi/ neemt de tekfoon op en hebt een traditioneel helpdesk-gesprek van bet begrtjpen
en bet oplossen van bet prob/eem. Maar nu is bet al te laat omje k/ant productiefte houden

je bent nu in bet brandblus stadium.
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5 Implementatie

5.1 Inleiding

Voor de implementaties heb ik Microsoft0 Visual Basic 6.0 (VB) gebruikt.
Daar dit voor mij een nieuwe tak van sport was, ben ik de eerste maand van mijn
afstudeerproject bezig geweest VB te leren. Het gebruik van YB is zeer
gemakkeijk. Na a! de jaren op de universiteit met pascal en C gewerkt te hebben,
is het een hele ervaring om in YB te programmeren. De koppeling met andere
pakketten maakt het gebruik makkelijker, het is bijv. niet bijzonder moeilijk een
database (in Microsoft0 Access) te koppelen aan een progranima in VB.

In VB bestaat het programma eigenlijk uit drie gedeelten, ni. de interface, de
initiële waarden van de objecten en de code. Als eerste maak je (een gedeelte van)
de interface, d.w.z. bier een tekstboxje, daar een labeltje en natuurlijk ook nog wat
commando buttons. Verder zijn er geavanceerdere objecten. Gelijkertijd worden
de initiele waarden van de verschillende objecten gezet. Of de verschillende
objecten we! of niet zichtbaar moeten zijn, de kleur van bet object, lettertypes e.d.
wordt bier bepaa!d.
Op het moment dat de lay-out aan de eerste functionaliteit vo!doet, kun je stap
voor stap de code toevoegen. Elk object binnen de interface heeft een aantal
events, zoals de click, change, mouse_over en lost_focus event. Elke keer als dit
event p!aatsvindt, wordt de code, die in de bijbehorende procedure of functie
staat, uitgevoerd. De naam van de procedure is <object>_<event>, bijv. de code
van de Text_Change procedure wordt uitgevoerd op het moment dat er jets
verandert in het tekstveld van Text. Verder is bet mogelijk om eigen functies en
procedures te maken en aan te roepen.
YB is een event-driven programmeertaa!, de events zijn de triggers voor het
uitvoeren van code.

5.2 Database koppeling

Als eerste gaan we kijken naar een koppeling van een database aan het
invulscherm (Database Integration). Hiervoor is een database noclig waarin NAW-
gegevens staan. Dc database die gebruikt is, is een niet a! te grote database van een
bedrijf uit Groningen, bestaande uit NAW- en andere gegevens. Het bedrijf, dat
verder anomem wil blijven, gebruikt deze database voor het beheren van
adresgegevens van relaties.

In figuur 5.1 ziet u cen gedeelte van de database vanuit Microsoft0 Access 97.
Access is een database programma, d.w.z. een programma dat geschreven is om te
werken met databases.
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figuur 5.1

In tabel 5.1 ziet u een overzicht van de attnbuten van de database.

I
Classificatie Voorbeeld

2 DatumRegistratie 21-1-98 13:27:10
3 AnderNummer CMQJ97O7
4 Naam Informatie Beheer Groep
5 Adres Kempkensberg
6 HuisnummerCompleet 26
7 Postcode 9722TB
8 Woonplaats GRONINGEN
9 Telefoonnummer 505999999
10 MedewerkerMutatie PAPMAOOI
11 MedewerkerRegistratie PAPMAOOI
12 DatumMutatie 21-1-98 13:27:10
13 NogEenAnderNummer 434006
14 Beheerder PAPMAOOI
15 Zoeknaam GROEP@INFORMATIE BEHEER

Het bedrijf heeft er voor gekozen
sleutel te gebruiken.
Een andere keuze is geweest om telefoonnummers als getallen op te slaan
waardoor de eerste nul (of eventueel meerdere nullen voor het buitenland) met
worden opgeslagen. Een Nederlands telefoonnummer bestaat hier uit een getal
van 9 cijfers, zonder streepjes of spaties.
Jedere medewerker heeft ter identificatie een code met vier of vijf hoofdletters
gevolgd door drie cijfers.

om de velden Sleutel en DatumRegistratie als

Aangezien de velden Sleutel en DatumRegistratie samen een sleutel zijn, zou er
gezocht kunnen worden op dit tupel. Op deze wijze wordt er te allen tijde
hoogstens één record gevonden. Als er gekozen wordt voor deze aanpak, moeten
eerst de velden die als sleutel dienen allemaal ingevuld worden, voordat er gezocht
wordt in de database.
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Voor het onderzoek heb ik het telefoonnummer als koppelelement tussen de
database en het invulscherm gebruikt. Omdat het d.m.v. NummerWeergave
mogelijk is om de telefoonnummer van de belier te zien voordat de telefoon
opgenomen wordt kan bij een database koppeing alle, bij het bedrijf bekende,
gegevens van een kiant op het scherm worden getoond voordat er één woord
gesproken is (Screen Pop).

De Interface van het programma kunt u zien in figuur 5.2. Als voorbeeld is het
telefoonnummer 505999999 ingevuld, bet alom bekende telefoonnummer van de
IBG.

Tele1oonnwT1n

S1&d

DeItsnRegizta6e

Mde
Nan

Ackes

Zoeknan

Database koppeling r1
1505999999

1300971

J21.1-98 13.27:10

1CHQJ9707
., .

Behe Groep

Huisn.xnmefColnP1ee(j2 6 Gegeven Opslaan

Postcode J9722T8

WooepIaat JGRONINGEN WisFrr*Aiet

MedeweskeiMutatie IPAIooi

MedeWerkeIRbai,JPAP$AtXJi

DatixnMuthtie 'j21-1.981a27:1o

NoçEerndeNunxnei 434006

Beheerdei 1PP%10O 1

JGROEP1NFORMATIE BEHEER

figuur 5.2

In Appendix A vindt u de code van het prograrnma.

Omdat we weten dat er in de database telefoonnummers als getallen bewaard zijn,
vullen we in de eerste regel van het invulscherm een getal in van 9 cijfers zonder
spaties of streepjes. Als gebruik wordt gemaakt van een softwarematige
nummermelder (zie §4.4) kunnen de beginnende nul en de eventuele spaties of
streepjes door de computer worden verwijderd.
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Doordat de telefoonnummers in deze database niet unificerend zijn, kunnen
meerdere records gevonden worden. Als dit gebeurt moet het programma dit
aangeven. Door twee commando buttons (Vorige en Volgende) te maken, kan er
gebladerd worden door deze records. Figuur 5.3 laat hiervan een voorbeeld zien.

iNiv
Beheeid JvUETOO6

Zeknaem IHAZEWINKEL PEAS BV@

figuur5.3

Het tekstveld behorende bij Telefoonnummer is Text(0), Sleutel is Text(1),
Zoeknaam is Text(14). Dit is cen tekst-array. Bij andere objecten is bet ook
mogeijk om een array te maken. Bij object-arrays is het mogeijk dezelfde code te
laten gelden voor a! deze objecten. Een voorbeeld hiervan is de code die ervoor
zorgt dat als er een <ENTER> wordt ingetoetst, de cursor in bet volgende
tekstveld terechtkomt (Text_Keypress, reg. 60-64)

Dc Text_LostFocus procedure (reg. 54-58) gaat lopen op bet moment dat één van
de tekstvelden de focus verliest. Als dit betrekking heeft op bet
telefoonnummerveld (veld 0) wordt de procedure ShowFields aangeroepen
(reg. 14-52).
Het programma begint te zoeken in de database wanneer er op de eerste regel een
getal staat van negen cijfers (reg. 16).
De Flag in ShowFields vertelt of het de eerste zoek naar een record in de database
betreft (FlagO) of dat er gezocht wordt via de Vorige (Flagl) of de Volgende
(F1ag2) commando button.

Als de commando button 'Gegevens Opslaan' wordt ingedrukt, worden alle
gegevens naar de database gesaved (reg. 84-109).

Deze oplossing werkt met wanneer eenzelfde persoon met verschillende toestdllen
(en dus verscbillende nummers) naar de Call Center belt. Het is mogeijk om een
extra attribuut in de database te plaatsen, bijv. het mobiele nummer van een klant,
zodat iedere kiant verschillende telefoonnummers in de database kan hebben. Op
eenzelfde manier kunnen meer telefoonnummers toegevoegd worden in de velden
2e telefoonnummer, 3e telefoonnummer, etc. Als er flu ecn telefoonnummer via
NummerWeergave bekend is, worden alle attributen die telefoonnummers
bevatten doorzocht.

Het is mogelijk om de velden te valideren als ze worden veranderd. Het kan
bijvoorbeeld met zo zijn dat er letters in het veld van het telefoonnummer staan.
Gebeurt dit wel, dan kan de computer de operator waarschuwen nadat hij het veld
verlaten heeft (d.m.v. de <object>_Validate procedure) of bij bet indrukken van
de Save button. Als er bij het saven gevalideerd wordt, worden de velden op dat
moment één voor één gevalideerd. Het valideren bij het verlaten van bet veld
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heeft de voorkeur, omdat hierdoor eventuele fouten direct verholpen moeten
worden (terwiji de kiant nog aan de telefoon is).
Deze vormen van validatie kan post-validatie genoemd worden, in §5.4 zullen we
een vorm van pre-validatie tegenkomen.

5.3 Shortcuts

Een shortcut is een van de functietoetsen Fl t/m F12 of een toetsencombinatie
van Ctr, Alt, Shift en een andere toets. Bekende shortcuts in Microsoft© zijn
Ctrl+C, Ctrl+V en Ctrl+X die resp. staan voor Kopiëren, Plakken en Knippen en
Fl voor het verkrijgen van huip. Een shortcut zorgt ervoor dat een bepaalde
commando uitgevoerd wordt. In VB is het mogelijk eigen shortcuts te definiëren.
Dit is een typisch probleem dat het best door een event-driven programmeertaal
kan worden opgelost iedere keer dat er een shortcut wordt ingetoetst moet er iets
gebeuren.

Door middel van een shortcut kan de operator via het toetsenbord aangeven welk
veld ingevuld moet gaan worden.

De interface van het programma dat met shortcuts werkt staat in figuur 5.4.

u. Sho,tcut-keys

TeWoorwuTwTIel f
eina aches

WiFotmsãet 6 Up

figuur 5.4
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Deze en de nog volgende interfaces maken geen gebruik van een kladblok, maar
van een invoerregel. Steeds wordt een regel afgesloten met een <ENTER>. We
zouden alles in een kladblok omgeving kunnen maken met een koppeling naar het
invulscherm, maar door iedere invoerregel naar een van de doelvelden (de velden
van de attributen) te verplaatsen, maakt het verder niet uit of de vorige regels, die
ingetypt zijn, nog zichtbaar zijn of niet.
De progranimacode staat in Appendix B.

Een groot gedeelte van de code beslaat het bepalen van de waarde van de
variabele WatlsHet (reg. 12-50).
Op het moment dat een shortcut gegeven is, wordt het bijbehorende veld gelijk
aan de InvoerText. Als nu een a in de InvoerText wordt gescbreven komt ook
een a in het NAW-veld. Het maakt voor het programma met uit wanneer de
shortcut gegeven wordt, als er maar voor de <ENTER> een koppeling gemaakt is
naar een veld.
Wanneer er geen koppeling is gemaakt komt de inhoud van InvoerText in een
buffer te staan zodat er geen gegevens kwijtraken. Een voorbeeld hiervan staat in
figuur 5.5.

Muisgebruik
In het meest kiassieke geval van een invulscherm zal de operator met de muis
aangeven welk veld ingevuld moet gaan worden. Telkens wanneer een ander veld
ingevuld gaat worden moet de operator dit aangeven met een muiskilk in het juiste
doelveld. Het gebruik van de muis bij de computer is door operators met erg
geiefd. Veel operators hebben in het begin geen tot weinig ervaring met
computers. Operators met een goede telefoonstem en stressbestendige mensen
worden eerder bij Call Centers aangenomen dan mensen die weten hoe een
computer werkt.
Verder is het voor iemand die typt makkelijker om alleen de handen bij het
toetsenbord te hoeven houden. Als de handen moeten wisselen tussen het
toetsenbord en een muis neemt de sneiheid waarmee gegevens ingevoerd kunnen
worden af.
Een variant hiervan is het met de TAB-toets springen naar het doelveld. Dit heeft
als nadeel dat er soms tien maal een TAB gegeven moet worden om bij het juiste
veld te komen
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Het shortcut programma is een simpel programma, waardoor de operator zeif de
koppeling maakt tussen het invulveld en het doelveld, zonder dat men gebruik
hoeft te maken van een muis.

Spraakherkenning
Door het programma uit te breiden met spraakherkenning kan de koppeing
automatisch worden gemaakt. Doordat de operator meestal vraagt naar het
betreffende veld dat ingevoerd moet worden kan het spraakherkennende
component luisteren welk gegeven de operator van de kiant vraagt, dit herkennen
en de cursor plaatsen in het bijbehorende veld.

5.4 Deterministisch

In de automatenleer worden deterministische automaten behandeld. Een
deterministische automaat is een automaat dat bij iedere invoer slechts één pad
heeft. In figuur 5.6 staat de toestandsdiagram van een (deterministische) automaat
G die de taal (G) = ab(aab)*c bescbrijft.

Dc cirkels zijn toestanden, de pijien overgangen tussen toestanden, de piji zonder
stok is de begintoe stand en de dubbele cirkel is een eindtoestand. Als er van
toestand A naar toestand B gegaan wordt, moet er een a van de invoer gelezen
worden.

Voor een deterministische oplossing kunnen we ook een dergelijke
toestandscliagram maken (figuur 5.7). De term deterministisch bij programma's
heeft echter een andere betekenis dan deterniinisme bij automaten. De term
deterministisch wordt gebruikt omdat we praten over een programma dat bij een
gegeven invoer altijd één (determinerend) antwoord geeft.

Het meest interessants is toestand B, de toestand die bereikt wordt wanneer de
invoerstring met herkend wordt als zijnde één van de gegeven mogeijkheden. Dc
bedoeling van het programma is om ervoor te zorgen dat de gegevens zo goed
mogehjk herkend worden en daarna dat toestand B zo mm mogelijk wordt
bezocht.
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Dc interface van het deterministische programma staat in figuur 5.8.

. Raad eens wat? F2

figuur 5.7
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I
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figuur 5.8

De code van het bijbehorendc programma staat in Appendix C.
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Dc functie geenCijfers (reg. 15-21) levert TRUE op in het geval de string geen
getallen bevat, in het andere geval wordt geenCijfers FALSE.
De functie filterSpaties (reg. 23-25) haalt alle spaties uit een string. Dc functie
filterApostrof (reg. 27-29) doet hetzelfde met het apostrof-teken 0.

Daarna volgen de testen IsKey, IsDate, IsName, IsStreet, IsZipcode, IsCity,
Istelephonenumber, IsMail. (reg. 31-71)
Een aantal van deze functies maakt gebruik van de Like operatie. De Like
operator is een zeer flexibele patroon herkenner, het heeft iets weg van reguliere
expressies.
De syntax van Like is:

resultaat = string Like patroon,
waarbij het resultaat een boolean is. Het flexibele van de Like operator komt door
de mogcijkheden die er zijn om een patroon te vormen. Tabel 5.2 laat zien wat er
zoal met het patroon mogeijk is.

Karakter in patroon Komt overeen met
Een willekeurige karakter

* Nul of meet karakters
# Een getal

[kar_lijst] Elke karakter uit de karakter lijst (bijv. [a-z])
[!kar_lijst] Elke karakter die niet in de karakter lijst voorkomt

tabel 5.2

Bij de sleutel wordt getest of de string uit 6 of 7 cijfers bestaat, waarbij de string
met met een nul mag beginnen, sleutcis beginnen niet met een nul, data en
telefoonnummers daarentegen we!.
YB heeft een ingebouwde functie isDate, die controleert of een string een datum
kan zijn. Hierbij is het van belang in welke taal YB gelnitialiseerd is, het
programma dat ik heb gebruikt, werkt met de Nederlandse spelling en herkent dus
"10 januari 1998" wel als een datum en "10 January 1998" met.
Het moeilijkste was om de namen en de plaatsen uit elkaar te houden, vooral
omdat sommige mensen cen plaatsnaam als achtemaam hebben. Om dit
probleem op te lossen zijn alle plaatsen van Nederland in een database gestopt.
Telkens als er een string wordt aangeboden, wordt er gekeken of deze in de
database met plaatsnamen voorkomt.
Als een string geen getallen heeft en verder begint met een letter gevolgd door een
punt of begint met een titel (drs., dhr., ir., etc.) of als de string eindigt op By, NV
of vof, wordt isName TRUE.
IsStreet levert TRUE op als de string bestaat uit een letter en eventueel meerdere
letters en tekens gevolgd door in ieder geval één cij fer.
IsZipcode controleert of de string bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
IsTelephonenumber kan verschillende formaten telefoonnummers herkennen, zoals
050 5714207, 050 571 42 07, 050-5714207, (050) 5714207, (+31) 50 5714207.
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Een string wordt door IsMail als e-mail adres herkend als de string een'@' bevat,
waarna er sowieso nog één punt volgt.

Dc apostrof (') wordt bij de functie IsCity verwijderd vanwege de vorm van het
zoekcriterium. Het zoekcriterium heeft de vorm:

"PLAATSNAMEN 'Lutjebroek",
waarbij de plaats in apostroffen wordt ingesloten. Wanneer een plaats een
apostrof bevat, denkt VB dat er na bet eind van de plaatsnaam nog jets volgt, wat
met toegestaan is. In de database met plaatsnamen zijn ook alle apostroffen
verwijderd, zodat de plaatsen met een apostrof herkend kunnen worden.

Dc volgorde van de verschillende attribuut-testen kan bepalen wat een
invoerstring uiteindelijk wordt. Zo kan de string "Dec 98" als een datum en als
een straatnaam + nr worden herkend. Door de datum-test voor de straatnaam-test
te plaatsen worden dergeijke stringen als een datum herkent. Door de e-mail-test
voor de naam-test te plaatsen worden e-mail adressen, beginnend met een letter
en een punt, niet als cen naam herkend maar als e-mail adres.
Dc volgorde van testen is:

Woonplaats, Datum, Sleutel, Straatnaam + nr,
Postcode, e-mail adres, Telefoonnummer, Naam

Als de string aan geen van de testen voldoet, wordt de string in een buffer
geplaatst (figuur 5.9).

1k heb geen idee wat ct is!

Wis Formuhef

_____________________

Heereveen

GegevensOpsaan
I

figuur5.9

De zinnen of woorden die in deze buffer geplaatst worden, kunnen makkelijk
gesleept worden naar een van de doelvelden. Op bet moment dat de buffer leeg
achter blijft, verdwijnt de buffer uit het zicht.

Het veld Straatnaam + nr kan, als dat nodig is, in de database opgesplitst worden
in de velden Straatnaam en Huisnummer.

Het is met mogeijk om met het deterministische programma velden uit elkaar te
halen die door een persoon ook met te scheiden zijn; de string "121198" kan
zowel een datum als een sleutel zijn en als er ook faxnummers als attribuut zou
worden opgegeven, kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen een
faxnummer en een telefoonnummer, zonder dat er jets bekend is van de context.
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Voor de testdata is een database gebruikt met 138 records met de acht soorten van
NAW-gegevens. Deze testdata representeert voor elk van de attributen de
verschillende scbrijfwijzen.

In tabel 5.3 staat de overgangsmatrix van het determiriistische progranima.

Op de cliagonaal van de matrix zijn de percentages te vinden van de juist
geclassificeerde attributen. De 10,2% op de kruising van e-mail acires en naam
betekent dat lO,2% van de e-mail adressen als naam worden herkend. Zoals u ziet
kan een veld als verschillende attributen herkend worden, vandaar dat de
percentages in de rijen niet son-imeren tot 100%.

De een na laatste kolom bevat de percentages van gevallen die, omdat ze verkeerd
ingevoerd zijn, met herkend zijn. Het betreft plaatsnamen als "Heereveen" en
"Stadskaneel" en telefoonnumrners met elf cijfers.

In de laatste kolom staan de percentages van gevallen die niet voldoen aan één van
de tests en zodoende in de buffer worden geplaatst.

We zien dat het deterministische programma de attributen goed weet te plaatsen,
gemiddeld in 93,6% van alle gevallen.

Het deterministische programma is een voorbeeld van pre-validatie; de string
wordt voordat het in een doelveld terecht komt gecontroleerd of het wel overeen
komt met de eigenschappen van de feature. Evt. kan dit programma nog worden
uitgebreid met post-validatie, zodat wanneer een veranderingen wordt aangebracht
in een van de doelvelden, het resultaat ook nog eens gecontroleerd wordt.
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5.5 Mean-Classifiers

Een mean-classifier is een classifier die kijkt naar de gemiddelde waarden van een
aantal features. De winnaar van de classificatie is bet attribuut waar de invoer het
dichtst bij in de buurt ligt. Ter voorbeeld bekijken we figuur 5.10.

ii

I

aat'uTo I .'

figuur 5.10

aCr 2

In figuur 5.10 wordt feature I tegen feature 2 uitgezet. Elk attribuut beth een
gemiddelde waarde voor beide features. De gemiddelde waarde voor deze
attributen zijn als rondje in de grafiek afgebeeld. De X beeldt de gemiddelde
waarden van de invoer af. In dit geval wint attribuut I omdat de afstand van het
rondje van attribuut I dichter bij X ligt dan bet rondje van attribuut 2.

In dit voorbeeld worden twee features gebruikt. In een meer reëel geval zullen
meer features worden gebruikt, waardoor een 2-dimensionale afbeelding met meer
mogelijk is.

Als eerste moeten er features bedacht worden.
Dc meest voor de hand liggende feature is de len(gte van de string. Het aantal dffers en
het aantal le#erc zijn twee andere features die jets zeggen over de string. Verder is
de feature aantal overige tekens toegevoegd om alle niet-cij fers en -letters te tellen.
De laatste twee features zljn de waartepunt van de djfers en waartepunt van de letters.
Het cijfer-zwaartepunt van een string wordt bepaald door de posities van de
cijfers bij ellc.aar op te tellen, te delen door het aantal cijfers en dan te delen door
de lengte van de string. Zo heeft de string "9743KD" een zwaartepunt van
(1+2+3+4) / 4 / 6 = 0,42. Een zwaartepunt van rond de /z betekent dat de
cijfers vanaf bet midden gelijkmatig verdeeld zijn, een laag cijfer-zwaartepunt
betekent dat de cijfers voornameijk in het begin van de string zitten en een hoog
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cijfer-zwaartepunt dat de cijfers zich voornamelijk in het laatste gedeelte van de
string bevinden.
Het zwaartepunt van de letters wordt op dezelfde wijze uitgerekend.
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Voor de oplossing met mean-classificatie zijn de gemiddelde waarden, de minima
en maxima van de verschillende features voor alle attributen uitgerekend. In
tabel 5.4 ziet u biervan een uitgebreide tabel.

De interface van bet programma verschilt niet van die van het deterministische
programma (figuur 5.8) en is daarom met afgebeeld.
Dc code van de mean-classifier staat in Appendix Dl.

Als eerste zien we een aantal functies die de verscbillende features bepalen. Het
zijn de functies aantCijfers (reg.12-20), aantLetters (reg.22-30), aantOverig
(reg. 32-40), zwaarteCijfers (reg. 42-55) en zwaarteLetters (reg. 57-70), die
respectievelijk het aantal cijfers, het aantal letters, het aantal overige tekens, bet
zwaartepunt van de cijfers en het zwaartepunt van de letters van een string
bepalen.

Dc functie trunc (reg. 72-78) bepaalt de modulus van cen getal.

De functie Test is bet hart van bet programma (reg.80-106). Per attribuut wordt
de afstand bepaald tussen de gemiddelde waarden van de features van de
attributen en de gemiddelde waarden van de features van de invoer. Deze afstand
wordt gedeeld door de maximale lengte van de feature, om een getal te krijgen
tussen nul en een. De zwaartepunten zijn waarden tussen nul en een. In dit
voorbeeld tellen alle features even zwaar mee. Het attribuut dat de kleinste afstand
tot de invoer heeft, is de winnaar en het veld van de winnaar wordt gevuld met de
tekst van de invoerregel.
Op bet moment dat er een <ENTER> gegeven wordt in bet invoerveld, wordt
Test aangeroepen (reg. 109).

De rest van de code is code die zorgt voor de lay-out.

Als we het programma testen met dezelfde data die we gebruikt hebben bij de test
voor de deterministische oplossing, krijgen we de resultaten die te zien zijn in
tabel 5.5.

De attributen sleutel, straatnaam + nr, postcode en telefoonnummer worden in
100% van de gevallen goed herkend. De naam en de woonplaats worden redelijk
goed herkend, maar de datum en bet e-mail adres worden beide maar in 26,3%
van de gevallen goed herkend. Een invoer wordt altijd als iets herkend, zodat er
geen kolom 'met herkend' in de tabel voorkomt.
De mean-classifier classificeert van alle data 79,0% goed.
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Hoe kunnen we deze oplossing verbeteren?
We weten bijv. dat een sleutel nooit een letter heeft. Door minima en maxima van
de features per attribuut te stellen, kunnen we eisen dat de gemiddelde waarde van
de invoertekst binnen deze extremen moet liggen, om als deze attribuut positief
herkend te kunnen worden.
Deze oplossing noem ik de mean-classifier met mm/max.
Omdat deze oplossing veel gemeenschappelijk heeft met de mean-classifier, heb ik
alleen de verschillen met de code van de mean-classifier in Appendix D2
genoteerd.

Als eerste is de functie inGebied gescbreven (reg.9-15). Deze functie krijgt 12
argumenten mee. Als alle waarden van de desbetreffende features tussen deze 12
getallen liggen, levert inGebied TRUE op, in alle andere gevallen FALSE.

Omdat er nu criteria zi;n gesteld waaraan een string minimaal en maximaal moet
voldoen, kan het zijn dat een string binnen geen enkele grens van één van
attributen valt. Daarom moeten we een buffer maken die deze invoer opvangt.

In tabel 5.6 staan de resultaten van de mean-classifier met mm/max.

Het grootste verschil is dat de datum van 26,3% naar 87,0% gcgaan is, een
enorme vooruitgang. Verder is er weinig veranderd en het e-mail adres wordt nog
steeds in 26,3% van de gevallen herkend.
De mean-classifier met mm/max classificeert 86,6% van alle data goed.
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Het e-mail adres is nu het eruge dat nog met goed herkend wordt. Door nu een
extra feature te maken die controleert op de aanwezigheid van een'@', eventueel
met punten, kunnen de e-mail adressen beter herkend worden. Als de e-mail
adressen op een deterministische manier herkend zouden worden (100%, zie
tabel 5.3) voordat de mean-classifier de invoer classificeert, dan kunnen we het e-
mail aches uit tabel 5.6 halen, zodat deze mean-classifier met mm/max in 95,2%
van alle gevallen de data goed herkend.

Doordat deze oplossing een volgorde van winnaars geeft, kunnen we ook een
hulp-windowtje maken, waarin de winnaar de eerste positie inneemt, de attnbuut
dat daarna het beste past op de tweede plaats, etc. Nu kan de gebruiker
doormiddel van de cursor-toetsen het juiste attribuut kiezen, waarbij het handig is
om alleen een <ENTER> te hoeven geven als de mean-classifier de juiste winnaar
al voorspeld heeft.
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6 Conclusies

Bestaande technieken doen het goed, maar zij kunnen niet alles voorspellen.
Postcode automatisering kan straatnaam en woonplaats voorspellen, maar daar
houdt het dan ook mee op.
Het doorsturen van informatie is alleen mogeijk wanneer ergens anders de
gegevens a! bekend zijn, dus ergens anders zijn de gegevens op een andere manier
in een database ingevoerd.
Call Watchers kunnen alleen het telefoonnummer van de belier herkennen.

Dc database koppeling maakt het gebruik van invulschermen geavanceerder, maar
de database koppeling werkt alleen als er a! eerder contact is geweest met de kiant.
Verder moet er rekening mee gehouden worden dat kianten verschillende
telefoonnummers kunnen hebben.

De oplossing met shortcuts is een zeer simpele, maar doeltreffende oplossing van
het probleem om de invoer aan een doelveld te koppelen. Er moet echter we!
gezegd worden dat dit met automatisch gaat; de operator maakt zeif de koppeling.

De deterministische oplossing werkt goed bij de NAW-gegevens. Gemiddeld
wordt 93,6% van de invoer goed herkend. Op het moment dat het aantal
attributen groter wordt, za! dit percentage afnemen.

De mean-classifier herkent van alie data 79,0% goed. De mean-classifier met
mm/max doet dit in 86,6% van de gevallen. Als het e-mail aches anders aangepakt
wordt kan cit percentage oplopen tot 95,2%, hetgeen nog beter is dan de
deterministische oplossing.

De resultaten van de mean-classifiers zijn goed. En dat terwijl de oplossi.ng
redelijk simpel is en daarbij komend kan er nog heel veel aan de oplossing
gesleuteld worden (meer features bedenken, de gewichten van de verschillende
features veranderen).
Daarnaast is de mean-classifier meer lout-tolerant dan de deterministische
oplossing, waarbij één letter kan bepalen of jets goed of lout herkend wordt.
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Appendix A: Code Database koppeling

4 Option Explicit
5 Dim OldDb As Database, OldWs As Workspace, NewDyn As DAO.Recordset, -
6 FindCrit As String
7

8 Private Sub Form_Load()
9 Set OidWs = DBEnglne.Workspaces(0)

10 Set OIdDb = OIdWs. OpenDatabase( "C:\Temp\Test.mdb")
11 Set NewDyn = OIdDb.OpenRecordset("SELECT * FROM TEST_CLT", dbOpenDynaset)
12 End Sub
13

14 Private Sub ShowFields(FIag As Integer)
15 Dim datum I As Date, sleutell As String
16 If Len(Text(0)) = 9 And IsNumerlc(Text(0)) Then
17 FindCrlt = "CLT_TELEFOONNUMMER = "& Text(0)
18 If Flag = 0 Then
19 NewDyn.FindLast FindCrit
20 If Not NewDyn.NoMatch Then
21 datum 1 = NewDyn("CLT_DATUMREGISTRATIE")
22 sleutel I = NewDyn("CLT_SLEUTEL")
23 NewDyn.FindFirst FlndCrit
24 If NewDyn("CLT_DATUMREGISTR.ATIE") <>datum 1 Or -
25 NewDyn("CLT_SLEUTEL) <> sleutell Then
26 volgende.Vlsible = True
27 vorige.Visible = True
28 End If
29 End If
30 ElseIf Flag = I Then
31 NewDyn.FindPrevious FindCrk
32 ElseIf Flag = 2 Then
33 NewDyn.FlndNext FindCrlt
34 End If
35 If Not NewDyn.NoMatch Then
36 Text( 1) = NewDyn("CLT_SLEUTEL")
37 Text(2) = NewDyn(MCLT_DATUMREGISTRATI E")
38 Text(3) = NewDyn("CLT_ANDERNUMMER")
39 Text(4) = NewDyn("CLT_NAAM)
40 Text(5) = NewDyn(CLT_ADRES")
41 Text(6) = NewDyn( CLT_H UISNUMMERCOMPLEETM)
42 Text(7) = NewDyn(CLT_POSTCODE")
43 Text(8) = NewDyn("CLT_WOONPLAATS)
44 Text(9) = NewDyn( "CLT_MEDEWERKERMUTATI E")
45 Text( 10) = NewDyn(NCLTMEDEWERKERREGI5TRATIE)
46 Text( II) = NewDyn(MCLT_DATUMMUTATIE")
47 Text( 12) = NewDyn("CLT_NOGEENANDERNUMMER")
48 Text(1 3) = NewDyn("CLT_BEHEERDER")
49 Text( 14) = NewDyn(CLT_ZOEKNAAM")
50 End If
51 End If
52 End Sub
53
54 Private Sub Text LostFocus(Index As Integer)
55 If Index = OThen



56 Call ShowFlelds(0)
57 End If
58 End Sub
59

60 Private Sub Text_KeyPress(Index As Integer, KeyAscli As Integer)
61 If KeyAscll = 1 3 Then
62 Text((Index + 1) Mod 1 5).SetFocus
63 End If
64 End Sub
65

66 Private Sub vorige_CIIck()
67 ShowFields (1)
68 End Sub
69

70 Private Sub volgende_CIick()
71 ShowFlelds (2)
72 End Sub
73

74 Private Sub wissen_Click()
75 Dim I As Integer
76 ForI=OTol4
77 Text(I) =
78 Next I
79 volgende.Visible = False

80 vortge.VlslbIe = False

81 Text(0).SetFocus
82 End Sub
83

84 Private Sub save_CIick()
85 Dim bewaar
86 If Text(l) <> "" And Text(2) <> ""Then
87 bewaar = MsgBox("Wilt u de gegevens naar de database wegschrljven", vbYesNo, "Save")
88 If bewaar = vbYes Then
89 NewDyn. Edit
90 NewDyn("CLT_SLEUTEL") = Text( 1)
91 NewDyn( "CIT DATUMREGISTRATI E") = Text(2)
92 NewDyn("CLT_ANDERNUMMER") = Text(3)
93 NewDyn("CLT_NAAM") = Text(4)
94 NewDyn("CLT_ADRES") = Text(5)
95 NewDyn( "CLT_HUISN UMMERCOMPLEET") = Text(6)
96 NewDyn("CLT_POSTCODE") = Text(7)
97 NewDyn("CLT_WOONPLAATS") = Text(8)
98 NewDyn("CLT_TELEFOONNUMMER") = Text(0)
99 NewDyn("CLT_MEDEWERKERMUTATI E") = Text(9)

100 NewDyn("CLT_MEDEWERKERREGISTRATIE") = Text( 10)
101 NewDyn("CLT_DATUMMUTATIE") = Text( 11)
102 NewDyn("CLT_NOGEENANDERNUMMER") = Text( 12)
103 NewDyn("CLT_BEHEERDER") = Text( 1 3)
104 NewDyn("CIT_ZOEKNAAM") = Text(1 4)
105 NewDyn.Update
106 End If
107 End If
108 Text(0).SetFocus
109 End Sub
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Appendix B: Code Shortcuts

4 Option Explicit
5 Dim watlsHet As Integer, NL
6
7 Private Sub Form_Load()
8 watisHet = 0
9 NL=Chr(13)&Chr(10)

10 End Sub
11

12 Private Sub CcrK_Click()
13 watisHet = 1
14 Text(watlsHet - 1) = lnvoerText
15 End Sub
16

17 Private Sub CtrI_Click()
18 watisHet = 2
19 Text(watlsHet - 1) = lnvoerlext
20 End Sub
21

22 Private Sub CtrN_Click()
23 watisHet = 3
24 Text(watlsHet - 1) = lnvoerText
25 End Sub
26
27 Private Sub CtrS_Cllck()
28 watisHet = 4
29 Text(wadsHet - 1) = lnvoerText
30 End Sub
31

32 Private Sub CtrP_ClIckO
33 watisHet = 5
34 Text(watlsHet - 1) = InvoerText
35 End Sub
36
37 Private Sub CtrW_Cllck()
38 watisHet = 6
39 Text(watlsHet - 1) = lnvoerText
40 End Sub
41

42 Private Sub CtrT_Cllck()
43 watisHet = 7
44 Text(watlsHet - 1) = lnvoerText
45 End Sub
46
47 Private Sub CtrE_CIlck()
48 watisHet = 8
49 Text(watlsHet - 1) = lnvoerlext
50 End Sub
51

52 Private Sub Invoerlext_Change()
53 If watisHet <> 0 Then
54 Text(watlsHet - 1) = InvoerText
55 Endlf



56 End Sub
57

58 Private Sub InvoerText_KeyPress(KeyAscii As Integer)
59 If KeyAscii = 1 3 And InvoerText <> ""Then
60 If watisHet = 0 Then
61 If BufferText <> ""Then
62 BufferText = Bufferlext & NL
63 End If
64 BufferText = BufferText & InvoerText
65 BufferLabel.Visible = True
66 BufferText.Visible = True
67 End If
68 watisHet = 0
69 InvoerText =
70 End If
71 End Sub
72
73 Private Sub Text_KeyPress(Index As Integer, KeyAscil As Integer)
74 If KeyAscII = 13 Then
is InvoerText.SetFocus
76 End If
77 End Sub
78
79 Private Sub BufferText_KeyPress(KeyAscii As Integer)
80 If KeyAscil = 13 Then
81 InvoerText.SetFocus
82 End If
83 End Sub
84

85 Private Sub BufferText_Change()
86 Dim k, I As Integer
87 I = Len(BufferText)
88 k = InStr(BufferText, NL & NL)
89 If Left(BufferText, 2) = NL Then
90 BufferText = Rlght(BufferText, I - 2)
91 End If
92 Ifk >= I Then
93 BufferText = Left(BufferText, k + 1) & Rlght(BufferText, I - k - 3)
94 End If
95 End Sub
96
97 Private Sub Bufferlext_LostFocus()
98 If Bufferlext = ""Then
99 BufferText.VIsIbIe = False

100 BufferLabel.VIsibIe = False

101 End If
102 End Sub
103

104 Private Sub BufferText_OLECompleteDrag( Effect As Long)
105 If Bufferlext = ""Then
106 BufferLabel.Visible = False
107 Bufferlext.Vlslble = False
108 End If
109 End Sub
110

111 PrIvate Sub save_CIIck()
112 Call saven_Click
113 End Sub
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Private Sub saven_Cllck()
'bewaar gegevens naar een database

End Sub

Private Sub Wls_Click()
Dim I As Integer

For I = 0 To 7
Text(l) =

Next I

lnvoerText =
InvoerText.SetFocus
BufferText =
BufferText.VlsIbIe = False
BufferLabel.Vlsible = False

End Sub

Private Sub wlssenClick()
Call Wis_aick

End Sub

114
115

116

117

118
119

120

121

122
123

124

125

126

127

128

129
130

131

132

133
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1 Appendix C: Code Deterministisch
2

3

4 Option Explicit
5 Option Compare Text
6 DIm OldDb As Database, OIdWs As Workspace, newDyn As DAO.Recordset, NL
7

8 Private Sub Form_Load()
9 NL = Chr(13)&hr(lO)

10 Set OldWs = DBEngine.Workspaces(O)
11 Set OldDb = OldWs.OpenDatabase("C:\Temp\test.mdb")
12 Set newDyn = OldDb.OpenRecordset("SELECT * FROM PLAATSEN", dbOpenDynaset)
13 End Sub
14

15 Private Function geenCljfers(str As String) As Boolean
16 Dim I As Integer
17 geenCijfers = True
18 Fori = I ToLen(str)
19 geenCljfers = geenajfers And Not Mid(str, i, 1) Like "#"
20 Next i
21 End Function
22

23 Private Function filterSpatles(str As String) As String
24 filterSpaties = Replace(str, ",

IIfl)

25 End Function
26

27 Private Function filterApostrof(str As String) As String
28 filterApostrof = Replace(str, "'", ")
29 End Function
30

31 Private Function lsKey(lxt As String)
32 IsKey = Not Ext Like "Oh" And (Ext Like "######" Or txt Like "#######")
33 End Function
34

35 'Private Function lsDate(txt As String)
36 ' This is an Visual Basic build-in function
37 'End Function
38

39 Private Function lsName(txt As String)
40 IsName = geenCijfers(txt) And (txt Like h*[az].*n Or txt Like Idrs.*n Or txt Like Ndr.*n Or
41 txt Like ds.* Or Ext Like dhr.* Or txt Like nmevr.*n Or Ext Like nmw.*n Or
42 txt Like fa.*ft Or Ext Like Mfam.* Or Ext Like ngebr.* Or txt Like ir.*I Or — —

43 Ext Like "* vld " Or Ext Like II*NVn Or Ext Like U*BVU Or Ext Like ft*vofhl)
44 End Function
45
46 PrIvate Function IsStreet(txt As String)
47 isStreet = Ext Like hI[az]*
48 End Function
49
50 Private Function IsZipcode(txt As String)
51 lsZipcode = filterSpatles(txt) Like ####[az][a.z]N
52 End Function
53

54 Private Function IsCity(txt As String)
55 Dim findCrlt As String



56 findCrit = "PLAATSNAMEN =Ifl & filterApostrof(txt) &
57 newDyn.FindFirst flndCrlt
58 IsCity = Not newDyn.NoMatch
59 End Function
60
61 Private Function lsTeiephonenumber(txt As Suing)
62 txt = filterSpatles(txt)
63 isTelephonenumber = txt Like "##########" Or txt Like "##-########" Or -
64 txt Like "###-#######" Or txt Like "####-######" Or txt Like "(+##)#########" Or
65 txt Like "(+##)#-########" Or txt Like "(+##)##-#######" Or -
66 txt Like "(+##)###-######" Or txt Like "(###)#######"
67 End Function
68
69 Private Function IsMaiI(txt As Suing)
70 isMail = txt Like
71 End Function
72
73 Private Sub InvoerText_KeyPress(KeyAscil As integer)
74 If KeyAsciI = 13 And invoerText <> ""Then
75 If IsCity(lnvoerText) Then
76 Text(5) = lnvoerText
77 ElseIf isDate(Invoerlext) Then
78 Text( 1) = Invoerlext
79 Elseif isKey(InvoerText) Then
80 Text(O) = InvoerText
81 ElseIf IsStreet(Invoerlext) Then
82 Text(3) = invoerText
83 ElseIf IsZipcode(Invoerlext) Then
84 Text(4) = InvoerText
85 Elseif isMaH(InvoerText) Then
86 Text(7) = lnvoerlext
87 Else If isTeiephonenumber(lnvoerText) Then
88 Text(6) = invoerText
89 Elseif isName(InvoerText) Then
90 Text(2) = lnvoerText
91 Else
92 If Bufferlext <> Then
93 BufferText = BufferText & NL
94 End If
95 BufferText = BufferText & InvoerText
96 BufferText.Vlsible = True
97 BufferLabel.Visible = True
98 End If
99 InvoerText =

100 End If
101 End Sub
102
103 Private Sub BufferText_Change()
104 Dim k, I As Integer
105 I = Len(BufferText)
106 k = InStr(BufferText, NL & NI)
107 If Left(Bufferlext, 2) = NI Then
108 BufferText = Rlght(BufferText, I 2)
109 End If
110 Ifk >= I Then
111 BufferText = Left(BufferText, k + I) & Right(Bufferlext, I - k- 3)
112 EndIf
113 End Sub
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114

115 Private Sub BufferText_KeyPress(KeyAscii As Integer)
116 If KeyAscii = 1 3 Then
117 InvoerText.SetFocus
118 Endlf
119 End Sub
120
121 Private Sub BufferText_LostFocus()
122 If BufferText = " Then
123 BufferText.Visible = False

124 BufferLabeLVisible = False

125 End If
126 End Sub
127

128 Private Sub BufferText_OLECompleteDrag(Effect As Long)
129 If BufferText = " Then
130 BufferText.VlslbIe = False
131 BufferLabel.Vlsible = False

132 End If
133 End Sub
134
135 Private Sub Text_DbICIIck(Index As Integer)
136 Text(Index).SelStart = 0
137 Text(Index) .SelLength = Len(Text(Index))
138 End Sub
139

140 Private Sub Text_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer)
141 If KeyAscil = 1 3 Then
142 lnvoerText.SetFocus
143 End If
144 End Sub
145

146 Private Sub WlssenCllck()
147 Dim I As Integer
148 ForI=OTo7
149 Text(i) =
150 Next I
151 Bufferlext =
152 BufferText.Visible = False
153 BufferLabel.VislbIe = False
154 InvoerText =
155 Invoerlext.SetFocus
156 End Sub
157

158 Private Sub save_CIlck()
159 'bewaar gegevens naar een database
160 End Sub
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Appendix Dl: Code Mean-Classifier

4 Option Explicit
5 Option Compare Text
6 Dim NL, Is, ac, al, ao, zc, zi
7

8 Private Sub Form_Load()
9 NL = Chr(13)&Chr(1O)

10 End Sub
11

12 Private Function aantCijfers(str As String) As Integer
13 Dim I As Integer
14 aantCijfers = 0
15 Forl= ITols
16 If Mid(str, I, 1) Like "#" Then
17 aantCljfers = aantCljfers + I

18 End If
19 Nexti
20 End Function
21

22 Private Function aantLetters(str As String) As Integer
23 Dim i As Integer
24 aantLetters = 0
25 Fori= ITols
26 II Mld(str, I, 1) Like "[a-z]" Then
27 aantLetters = aantLetters + I

28 End If
29 Next I
30 End Function
31

32 Private Function aantOverlg(str As String) As Integer
33 DIm I As Integer
34 aantOverlg = 0
35 ForI=IToIs
36 If Not MId(str, I, 1) Like "#" And Not Mld(str, I, 1) Like "[a-z]" Then
37 aantOverlg = aantOverig + I

38 Endlf
39 Next i
40 End Function
41

42 Private Function zwaarteCijfers(str As String) As Double
43 Dim I As Integer, a As Integer
44 a=0
45 zwaarteCijfers = 0
46 ForI=lToIs
47 If Mld(str, I, 1) Like "#" Then
48 zwaarteCljfers = zwaarteCljfers + I

49 a=a+I
50 Endlf
51 Next
52 Ifa<>OThen
53 zwaarteCljfers = zwaarteCljfers / a / Is
54 End If
55 End Function



56

57 Private Function zwaarteLetters(str As String) As Double
58 Dim I As Integer, a As Integer
59 a=0
60 zwaarteLetters = 0
61 Forl= ITols
62 If Mid(str, I, 1) LIke [az]" Then
63 zwaarteLetters = zwaarteLetters + I
64 a=a+1
65 End If
66 Next i
67 Ifa<>OThen
68 zwaarteLetters = zwaarteLetters I a I Is
69 Endlf
70 End Function
71

72 Private Function trunc(s As Double) As Double
73 lfs<OThen
74 trunc = -s
75 Else

76 trunc=s
77 End If
78 End Function
79

80 Private Sub Test()
81 Dim i As Integer, winnaar(7) As Double, numb As Integer, minx As Double
82 wlnnaar(0) = trunc(ls - 6.255) / 39 + trunc(ac - 6.255) / 14 + a! / 36 + —

83 ao / 11 + trunc(zc - 0.58) + zi
84 wlnnaar(1) = trunc(ls- 11.752) / 39 + trunc(ac - 7.226) / 14 + trunc(al - 0.985) / 36 +
85 trunc(ao - 3.555) / 11 + trunc(zc - 0.54) + trunc(zI - 0.773)
86 wlnnaar(2) = trunc(Is- 12.474) / 39 + ac / 14 + trunc(aI . 9.759) I 36 +
87 trunc(ao - 2.715) / 11 + zc + trunc(zl - 0.601)
88 winnaar(3) = trunc(ls- 13.985) I 39 + trunc(ac- 1.993) / 14 + trunc(aI- 10.584) / 36 +
89 trunc(ao - 1 .409) / 11 + trunc(zc - 0.954) + trunc(zI - 0.42 7)
90 wlnnaar(4) = trunc(ls - 6.679) / 39 + trunc(ac- 4) / 1 4 + trunc(a! - 2) / 36 + —

91 trunc(ao . 0.679) / 11 + trunc(zc - 0.3 76) + trunc(zl - 0.925)
92 wlnnaar(5) = trunc(Is- 7.774) / 39 + ac I 14 + trunc(al - 7.65 7) / 36 + —

93 trunc(ao-0.117)I 11 + zc + trunc(zI-0.573)
94 winnaar(6) = trunc(Is- 11.212)/39 + trunc(ac- 10.095)/14 + a1136 + —

95 trunc(ao- 1.117) / 11 + trunc(zc-0.559) + zI
96 wlnnaar(7) = trunc(ls - 19.54) / 39 + trunc(ac -0.285) I 14 + trunc(al - 16.672) I 36 +
97 trunc(ao- 2.584) / 11 + trunc(zc - 0.444) + trunc(zl -0.5 19)
98 minx = 12000
99 Forl=OTo7

100 If wlnnaar(i) < mlnx Then
101 minx = wlnnaar(I)
102 numb = I
103 End If
104 Next I
105 Text(numb) = lnvoerlext
106 End Sub
107

108 Private Sub lnvoerlext KeyPress(KeyAscIi As Integer)
109 If KeyAscII = 13 And InvoerText <> Then
110 Is = Len(InvoerText)
111 ac = aantCljfers(InvoerText)
112 al = aantLetters(lnvoerTexc)
113 ao = aantOverig(Invoerlext)
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114 zc = zwaarteCijfers(InvoerText)
115 zI = zwaarteLetters(lnvoerText)
116 Call Test
117 InvoerText =
118 End If
119 End Sub
120
121 Private Sub Text_DbIClick(Index As Integer)
122 Text(Index).SelStart = 0
123 Text( Index).SelLength = Len(Text(Index))
124 End Sub
125

126 Private Sub Text_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer)
127 If KeyAscii = 1 3 Then
128 InvoerText.SetFocus
129 End If
130 End Sub
131

132 Private Sub Wissen_CIick()
133 Dim I As Integer
134 Fori=OTo7
135 Text(i) =
136 Next I
137 InvoerText =
138 InvoerText.SetFocus
139 End Sub
140

141 Private Sub save_CIIck()
142 'bewaar gegevens naar een database
143 End Sub
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1 Appendix D2: Code Mean-Classifier met
2 mm/max
3

4

5 Dc functie TestQ is aangepast en er zijn enkele functie en routines toegevoegd. De
6 rest van de code van de mean-classifier met mm/max is gelijk aan de code van de
7 mean-classifier (Appendix Dl).
8

9 Pnvate Function inGebied(a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, e As Integer, —

10 f As Integer, g As Integer, h As Integer, I As Double, j As Double, —

11 k As Double, I As Double) As Boolean
12 inGebled = Is > = a And Is <= b And ac > = c And ac <= d And —

13 al > = e And al <= f And ao > = g And ao <= h And —

14 zc >=iAndzc <=JAndzI>= kAndzl <=1
15 End Function
16

17 Private Sub Test()
18 Dim i As Integer, winnaar(7) As Double, numb As Integer, minx As Double, GETAL As Integer
19 GETAL = 12000
20 Is = Len(InvoerText)
21 ac = aantCljfers(Invoerlext)
22 al = aantLetters(InvoerText)
23 ao = aantOverlg(InvoerText)
24 zc = zwaarteCljfers(InvoerText)
25 zI = zwaarteLetters(Invoerlext)
26 ForI=OTo7
27 wlnnaar(I) = GETAL
28 Next I

29 If inGebied(6, 7, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0.57, 0.584, 0, 0) Then
30 wlnnaar(0) = trunc(ls - 6.255) / 39 + trunc(ac - 6.255) / 14 + al / 36 + —

31 aol 11 + trunc(zc-0.58) + zI
32 End If
33 If inGebied(4, 22, 2, 14, 0, 8, 0, 8, 0.444, 0.918, 0, 0.978) Then
34 wlnnaar( 1) = trunc(Is - 11.752) / 39 + trunc(ac - 7.226) I 14 + trunc(aI - 0.985) I 36 +
35 trunc(ao- 3.555) / 11 + trunc(zc - 0.54) + trunc(zI - 0.773)
36 End If
37 If InGebied(3, 39,0,0, 3, 36,0, 10,0, 0,0.48,0.668) Then
38 wlnnaar(2) = trunc(Is - 12.474) / 39 + ac / 14 + trunc(aI - 9.759)1 36 +
39 trunc(ao - 2.715) I 11 + zc + trunc(zI - 0.601)
40 End If
41 If InGebled(6, 25, 1, 5, 4, 20, 1, 4,0.75, 1,0.25,0.503) Then
42 winnaar(3) = trunc(Is - 13.985)139 + trunc(ac- 1.993)1 14 + £runc(aI- 10.584)136 +
43 trunc(ao - 1.409) I 11 + trunc(zc - 0.954) + trunc(zI - 0.427)
44 EndIf
45 If inGebied(6, 7, 4, 4, 2, 2,0, 1,0.356,0.418,0.916,0.93) Then
46 wlnnaar(4) = trunc(Is - 6.679) I 39 + trunc(ac - 4) / 14 + trunc(aI - 2) I 36 +
47 trunc(ao - 0.679) I 11 + trunc(zc - 0.376) + trunc(zI - 0.925)
48 End If
49 If inGebled(3, 18, 0, 0, 3, 1 7, 0, 2, 0, 0, 0.512, 0.668) Then
50 wlnnaar(5) = trunc(Is - 7.774) I 39 + ac / 14 + trunc(aI- 7.657) / 36 +
51 trunc(ao -0.117) / 11 + zc + trunc(zI - 0.573)
52 End If
53 If inGebied(10, 23, 10, 12,0,0,0, 11,0.522, 0.653,0,0) Then



54 wlnnaar(6) = trunc(Is - 11.212)/39 + trunc(ac - 10.095)/ 14 + al / 36 +
55 trunc(ao - 1.117) / 11 + trunc(zc - 0.559) + zi
56 End If
57 If inGebled(10, 39,0, 8, 8, 36, 2, 7,0,0.865,0.489, 0.765) Then
58 winnaar(7) = trunc(ls - 19.54)/39 + trunc(ac - 0.285) / 14 + trunc(al - 16.672) / 36 +
59 trunc(ao - 2.584) / 11 + trunc(zc - 0.444) + trunc(zI - 0.519)
60 End If
61 mlnx = GETAL
62 ForI=OTo7
63 If wlnnaar(l) < minx Then
64 mlnx = winnaar(i)
65 numb=l
66 End If
67 Next I
68 If wlnnaar(numb) <> GETAL Then
69 Text(numb) = InvoerText
70 Else

71 If Bufferlext <> Then
72 BufferText = BufferText & NL
73 Endlf
74 BufferText = BufferText & InvoerText
75 BufferText.VlsibIe = True
76 BufferLabel.VlsibIe = True
77 End If
78 End Sub
79

80 Private Sub Bufferlext_Change()
81 Dim k, I As Integer
82 I = Len(Bufferlext)
83 k = InStr(Bufferlext, NL & NL)
84 If Left(BufferText, 2) = NI Then
85 BufferText = Right(Bufferlext, I - 2)
86 End If
87 Ifk>= IThen
88 Bufferlext = Left(Bufferlext, k + 1) & Rlght(Bufferlext, I - k - 3)
89 End If
90 End Sub
91

92 Private Sub BufferText_KeyPress(KeyAscII As Integer)
93 If KeyAscll = 13 Then
94 InvoerText.SetFocus
95 End If
96 End Sub
97
98 Private Sub BufferText_LostFocus()
99 If BufferText = "" Then

100 BufferText.VlslbIe = False
101 BufferLabel.VIsIbIe = False

102 End If
103 End Sub
104

105 PrIvate Sub BufferText_OLECompleteDrag( Effect As Long)
106 If Bufferlext = Then
107 BufferText.VlsIbIe = False

108 BufferLabel.VlsibIe = False

109 End If
110 End Sub
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Appendix E: Het tegenscript

et betrefknde driehoekje zart
wendingen in het gesprek

1 •deze •ruim'Ve' •waar mogeIijk . ivan de telernarketier kunt erv.achten

J!egrnnen met het stellen van de eerste vraag, nadat eerste vraag aan u gesteld is

N'let Ic spreek ik'? Kunt u dat soor mij spellcn°

V

V
I Nec I

V V
Ja

I

V
Geen duidelijke mening

I

V

V

t3edankt 'oor de informatie. mag 1k tot slot uw
tekfooniiummer. zodat ik u kan berciken als
hi ,jkt dat aanvullende inforniat Ic ges enst is?

II I I I I I I I I I

'per uur/dag/weeklmaand

/ 1' ' per gesprek dat gelukt is

VV
I

Ja INeel
V

V

Welk merk tandpasta gebruikt ti?

I

I

• • • I I I I I I I I I I I I I I

V

V

Ktint u mij vertellen hoe LI aan mliii telefoiiiuiiiiitci Lomt!

Oh. op die manier.

En doct u dit sverk fuIltime'

V

V

_____

fulitime

I__._
• • I I I I I I I I I I

NI parttime I Wat voor sserk doet u hiernaast dan?

Oh s at grappig dat doct mijn
buurvrouw ook!

V V V

_______

1k ben huisman/-vrouw__j_1k studeer 1k heb nog een andere baanVV
V

Oh svat leuk. s'at studeert u? • Oh ssat leuk. ss'at doet u dan?
V

Doet u dat ook in ... (noem uw woonplaats)?

II I I I I I I I S I

Ongelofe lij k!

V

V
En hoe lang zit u at in de telehusiness?

1

1 I Ja I Nec, in • • •
' I I I • I I I I I - I —

Dat is nog ii let zo lang.

V

V V
1 I

0-5 maanden 5 > maanden

lie. dat is leuk!

V V
Bevalt het sserk cen beet e' Dat is at hehoorlijk lang!

I-let lijkt mu (00k) ssel leuk serk!

\Vaarom doet u dit sserk dan?

: : : : : : : : : : : :1

Dat klinkt hckmaal niet slecht!

Krijgt u vrij als u naar de tandarts moet?
V

\Vat verdient U er dan eigenlijk nice?
VV

I
Ja INeel

V
Is het belangrijk oni cen goed gebit te hebben voor uw werk?

I I I I

Een prettige dag verder.



V
Waarom wilt u deze vraag niet beantwoorden?

V
Anderereden ' ' ' ' s • s •

I I I

Wanneer schikt het u nih terug te hellen?

______________________________

IDatum1 1

______ _______________

V
iangoj,.I1 4 Oké. een prettige dag verdj I I Tijd '

I

V
vo1g het script bij hètvolgend gesprek

F) [ Telemarketier wil weten waarom u een vraag stelt. 1

1k zou graag vat nicer willen weten over de persoon waarmce 1k aan het
bellen ben.

N I Telemarketier wit weten vat er met zijn antwoorden gebeurt.
V

U kunt begrijpcn dat uw medewerking voor mij heel helangrijk is. 1k
verzeker u dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld zullen

worden.

• Telemarketier vraagt door.
V

L

L

I-let is in het helang van bet onderzoek dat ik u op deze vra(a)g(en)
geen antwoord geef.

Een antwoord op uw vraag zou uw wil om antwoord te geven op mijn
vraag kunnen verminderen.

V
Telemarketier geeft bulk van ongenoegen.

Ja niaar u belt mij toch op!

MoiJic
éiofmeer

>
I

Telemarketier wit geen antwoord geven op een vraag.

V
Geen tijd I

N

Vindi u sonis niet leuk orn met mu te praten?

1-leell u soms problemen met het telefonisch heantwoorden van vragen.
gesteld door wildvrcemden. waarvan u het helang niet inziet?
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