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Tema / Titulo

Serviço IVR para integração com BOTSchool (Chatbot com Inteligência Artificial) 

Contexto

Na nossa sociedade tem-se observado  a utilização de Chatbots nos mais diversos setores de atividade. O sucesso dos mesmos depende em larga 
medida da experiência de utilização que se pretende que seja o mais simples e natural possível.

O BOTSchool, constitui um ChatBot com Inteligência Artificia, é uma plataforma de conversação low-code que permite que qualquer pessoa ou 
empresa crie e gere BOTS avançados e inteligentes usando linguagem natural avançada através de uma interface fácil e intuitiva.

Um dos canais de comunicação com a BotSchool é a voz, através de chamadas telefónicas. Utilizando tecnologias de fala, tais como reconhecimento 
de fala (ASR) e sintese para fala (TTS) foi possivel disponibilizar um serviço de voz que interage com os utilizadores de uma forma natural.

No ambito deste estágio , pretende-se que, com base no serviço de voz desenvolvido em linguagem VoiceXML, seja desenvolvido agora um outro 
em linguagem Golang. Pretende-se com esta nova versão mais rapidez e performance nas interações com os sistemas além de evoluir este serviço 
diferenciador para uma linguagem de programação imergente.

Objetivos do Projeto

Este projeto tem os seguintes objetivos:

Desenvolver na linguagem Golang um serviço IVR com interação por voz, integrado com a BOTSchool 
Instanciação em infraestrutura cloud-base

Aspetos Inovadores

Chatbot
ASR / TTS
socket.io
Arquiteturas cloud-based e Docker/kubernetes

Ferramentas a utilizar

Ferramentas que fazem parte do processo de desenvolvimento: JIRA, WIKI, SVN
Linux, , Jenkins, Docker, Kubernetes Shellscript

Referências Bibliográficas

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~FVieira


https://www.alticelabs.com/blog/tag/botschool/
https://www.alticelabs.com/products/botschool/
https://botschool.ai/home
https://socket.io/docs/v3/

Atividades

As atividades previstas neste projeto são:

Estudo das funcionalidades das APIs do IVR e da BOTSchool
Desenvolvimento de serviço IVR integrado com a na linguagem Go BOTSchool
Testes de desempenho, redundância e resiliência
Instanciação do serviço em infraestrutura cloud / kubernetes
Elaboração de documentação de projeto

Competências Chave Requeridas

Disponibilidade e motivação para aceitar novos desafios
Assertividade na discussão de conceitos, arquiteturas e tecnologias
Conhecimentos na área de programação e arquitetura de sistemas
Conhecimento/vontade de aprender arquitetura de sistemas cloud-based e docker/kubernets
Conhecimentos/vontade de aprender na área de SaaS
Conhecimento/vontade de aprender linguagem de programação Golang ou C, C++
Conhecimento/vontade de aprender do protocolo SIP, socketio
Conhecimentos de Linux 

Orientador (nome e email)

Fernando Delfim 

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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