
 

 

 

 

DEN NYA TJÄNSTEN 

Sedan mitten av förra året har jag och 

teamet i Indien - tillsammans med en 

mängd underleverantörer i Europa och 

Asien - arbetat med utvecklingen av 

Sonetels nya tjänst ”Gratis AI-

assisterad kundtjänst”, d.v.s. en app 

och molntjänst som omedelbart och 

gratis hanterar det lilla företagets 

inkommande kundkommunikation vad 

gäller telefoni och text (chat, SMS, 

Facebook messenger och Twitter 

m.m.) 

Marknadspotentialen är mycket stor.  

Initialt ligger fokuset på 

engelskspråkiga e-handelsföretag 

globalt, men långsiktigt riktar sig 

tjänsten till alla småföretag globalt som 

har en hemsida och 1-5 anställda.  

Antalet e-handelsföretag globalt är 

okänt, men uppskattningar pekar på ca 

10-20 miljoner stycken. 

Cirka 92% av företagen i Europa är 

”microföretag” enligt ECB. 

Såvitt vi känner till så finns det inte 

ännu något annat företag i världen som 

erbjuder någon motsvarande tjänst.  

Tjänsten består av ett antal olika delar;
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Vi tar fram en gratis ”web widget” för 

kundens hemsida som möjliggör för 

besökare på hemsidan att chatta eller 

prata med vår kunds anställda (se 

föregående sida).  

Vi tar fram mobila appar för 

småföretagets medarbetare – som gör 

att de kan besvara 

inkommande 

kundfrågor oavsett var 

de befinner sig. En AI-

lösning (Artificiell 

Intelligens) föreslår 

därtill omedelbart svar 

på inkommande  

kundfrågor – baserat 

på information vi 

extraherat automatiskt 

från företags hemsida 

samt från företagets 

historiska 

kundkommunikation.  

Den anställde kan 

därmed svara med ett 

enda klick i sin mobil – 

istället för att behöva 

författa svar manuellt. 

Småföretaget blir 

därmed mer 

professionellt i sin 

kundkommunikation, sparar tid och 

ökar sin försäljning.  

Hela tjänsten tillhandahålls gratis men 

har begränsningar som gör det 

attraktivt för en andel av kunderna att 

med tiden övergå till en betalvariant. 

NÄR ÄR DET KLART? 

Utvecklingsprojektet är mycket 

komplext och består av ett tusental 

”funktionskrav” spridda över något 

hundratal delprojekt  - som 

implementeras av ett halvt dussin 

utvecklingsteam – spridda över hela 

världen.  

”Frontend” d.v.s. 

apparna som kunderna 

ska använda, utvecklas 

av ett europeiskt 

företag, medan 

”Backend”, d.v.s. 

funktionerna som ska 

gå på servrar centralt, 

utvecklas av Sonetels 

team i Indien, samt av 

konsulter i Polen, 

England, Indien etc. 

De nya apparna - för 

webb, iOS samt 

Android - förväntas 

vara färdigkodade 

runt slutet av mars  – 

enligt den europeiska 

underleverantören.  

Därefter följer en 

period av stabilisering 

där apparna testas 

och buggar fixas -  samtidigt som en 

del kvarvarande ”backend” 

funktionalitet görs klar och stabiliseras. 

Vår förhoppning är att vi ska klara av 

den fasen på ca två månader och 

därefter kunna starta BETA-tester i 

juni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Vår AI-lösning - som är en central del 

av den kommande nya tjänsten -  

byggs av ett team engagerade ”data 

scientists” på vårt kontor i Indien. 

Eftersom Sonetels målgrupp är 

småföretagare – så ställer det speciella 

krav på lösningen. Tjänsten måste 

kunna leverera värde för kunden 

omedelbart – utan att kunden ska 

behöva lyfta ett finger för att få det att 

fungera. 

När vår kund får en fråga från 

potentiella kunder via deras hemsida 

eller via SMS eller via deras 

Facebooksida – och frågan dyker upp i 

Sonetel-appen hos deras anställda - så 

ska vårt AI därmed så ofta som möjligt  

kunna föreslå ett svar som bygger på 

information som är specifik för vår 

kund. 

Machine learning (ett område inom 

Artificiell intelligens) kräver dock 

mycket data för att kunna leverera bra 

resultat – vilket sällan är något som 

små företag har. 

Så hur löser vi det problemet? 

1. En 
småföretagare 
någonstans i 
världen 
registrerar sig 
för Sonetels 
gratistjänst. 

2. Vi extraherar 
webadressen ur 
kundens 
emailadress. Till 
exempel 
”smallbiz.com” 

3. Vi laddar 
omedelbart ner 
innehållet från 
deras hemsida 
och extraherar 
all information 
vi kan hitta. 

4. Kunden lägger 
till Sonetels 
gratis ”chat 
widget” på sin 
hemsida. 

5. Besökare på 
hemsidan ställer 
frågor via chat 
widgeten. T.ex. 
vilka öppettider 
har ni?” 

6. Frågan 
dyker upp i 
mobilen hos 
den anställde i 
det lilla 
företaget. 

? 

7. Vår AI-
modul 
använder data 
från hemsidan 
och föreslår ett 
svar till den 
anställde.  
”Vi har öppet 
vardagar 
mellan 9 och 5” 

8. Den 
anställde kan 
antingen skicka 
svaret vidare 
direkt till 
besökaren - 
med ett klick – 
eller redigera 
svaret eller 
skriva något 
helt annat. 

9. Sonetels AI 
noterar vad 
den anställde 
gjorde – och 
hur kunden 
reagerade – 
och förbättrar 
AI-funktionen 
utifrån detta. 

10. Företagaren 
sparar tid och 
pengar och ger 
bättre svar till 
kunderna, 
vilket driver 
försäljning. AI-
funktionen blir 
bättre och 
bättre över tid 
– ju mer data 
den får. 

11. Företagaren 
börjar använda 
Sonetels 
extratjänster 
eller 
uppgraderar till 
en betalvariant 
av tjänsten. 

Kundresan 

? 

… Svar 



I första fasen ligger vårt fokus på att 

automatiskt hämta så mycket 

information som möjligt från kundens 

hemsida. Vi hittar webbadressen i vår 

kunds emailadress när de registrerar 

sig för vår tjänst.  

Varje informationstyp som vi därefter 

identifierar och extraherar från 

hemsidan – t.ex. adresser till företaget, 

öppettider, om de accepterar returer 

eller inte, vilka betalningsmetoder de 

stödjer etc. – kräver sin egen strategi. 

Vi bygger manuellt upp ett ”facit” som 

visar vilken information som finns att 

extrahera från ett par hundra olika 

websiter. Därefter så körs den 

automatiska extraheringen på dessa 

websiter för att se hur bra vår lösning 

är på att hitta samma information. 

Det ger oss ett ”betyg” på hur bra vi är 

på varje typ av information. 

Därefter så följer en löpande 

förbättringsprocess för att höja 

”betygen”. 

På andra sidan av AI-lösningen 

kommer inkommande frågor in från 

besökare på vår kunds hemsida, t.ex. 

”Kan jag betala med Paypal?” 

De här frågorna måste analyseras med 

”NLP” (Natural Language Processing) 

vilket innebär att de ska omvandlas 

från felstavade, slarvigt formulerade 

frågor till något som är begripligt för 

en dator. 

När frågan destillerats med NLP så kan 

vi se i databasen om vi har den 

information som behövs för att ge ett 

svar.  

Om vi har det, så läggs informationen 

in i en textmall - så att slutresultatet 

blir ett trevligt och ”mänskligt” svar - 

som med ett klick kan skickas vidare av 

vår kund till hemsidebesökaren. 

Lösningen för hela kedjan av funktioner 

är nu klar, så fokus ligger i nuläget på 

att förbättra träffsäkerheten i 

informationsinhämtningen och svaren. 

I nästa fas – när tjänsten är live - så 

kommer vi även börja extrahera 

information ur kundernas dialog med 

sina kunder och på så sätt automatiskt 

hitta information och skapa svar som 

inte finns på kundens hemsida. 

I första versionen fokuserar vi bara på 

engelska.  

 

 

 

 

Prashant Pant är COO 

globalt och ansvarar för 

verksamheten i Indien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATIONEN 

Peter Montgomery började som ny 

CFO i bolaget i februari.  

Abhilash Sharma anställdes för att 

arbeta med testautomatisering. 

Chaitanya och Keerthi började i AI-

teamet och Sai Poojitha började som 

Java-programmerare – som ”intern”.   

Sangeetha, Naveed, Bharat och 

Priyanka anställdes i kundtjänst. 

 

DEN BEFINTLIGA VERKSAMHETEN 

Den befintliga verksamheten består av 

försäljning av lokala telefonnummer 

världen över med global 

vidarekoppling.  

Tjänsten används primärt av små e-

handelsbolag - i över 170 länder - som 

vill öka sin internationella försäljning 

genom att visa ett lokalt 

telefonnummer – nära sina 

internationella kunder - på hemsidan. 

Priserna på telefonnummerabonne-

mang höjdes enligt plan den 1:a 

februari.  

 

MARKNADSFÖRING 

Arbetet med att öka Sonetels synlighet 

i sökningar på Google har inletts. Ett 

dussintal prioriterade åtgärder har 

identifierats och externa konsulter har 

anlitats för att hjälpa till med 

implementeringen under kommande 

veckor. 

En ny struktur för Google Adwords-

annonsering (ryggraden i den 

nuvarande kundanskaffningen) håller 

på att tas fram av den nya 

marknadsföringsbyrån. Implementering 

på en testmarknad (England) skall 

påbörjas under kommande vecka.  

 

Peter Abhilash Sangeetha Naveed 

Chaitanya Keerthi Priyanka Sai Poojitha Bharat 



INFORMATIONSGIVNING 

Vi planerar att skicka ut det här VD-

brevet månatligen t.o.m. september. 

Därefter kommer vi utvärdera om vi 

ska fortsätta eller ej. 

Kontakta mig gärna med eventuella 

frågor som du skulle vilja få besvarade i 

kommande nyhetsbrev.  

Kvartalsredogörelse för perioden 

januari-mars kommer den 25 april. 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Henrik Thomé 

VD & grundare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Sonetel 

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för 

småföretag globalt. Bolaget har hittills över 120 000 betalande kunder i över 170 länder. 

Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 

och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden 

Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 

500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie 

(SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission 

som Certified Adviser. 

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/  

 

Kontakt 

Henrik Thomé, VD 

Telefon: 08-525 060 11 

henrik@sonetel.com 

G&W Fondkommission 

Telefon: 08-503 000 50 

www.gwkapital.se 

http://www.sonetel.com/sv/investerare/
mailto:henrik@sonetel.com
http://www.gwkapital.se/

