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Sztuczna inteligencja od Emplocity wspiera pracę terapeutów 

Emplocity S.A., zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, 

podpisała umowę z Uniwersytetem SWPS na opracowanie wirtualnego asystenta dla terapeutów. 

Rozwiązanie ułatwi indywidualizowanie prowadzonych zadań terapeutycznych oraz komunikację 

z pacjentami. Umowa ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.  

W ramach umowy Emplocity opracuje zespół funkcjonalności, pozwalających terapeutom na automatyczne 

tworzenie złożonych baz wiedzy dla poszczególnych pacjentów, monitorowanie postępów terapii 

oraz efektywną komunikację.  Dzięki temu terapeuci uzyskają dostęp do zagregowanych informacji, 

ułatwiających   prowadzenie zindywidualizowanych zadań terapeutycznych, co powinno wpłynąć 

na zwiększenie skuteczności terapii. 

- To nasza kolejna współpraca z Uniwersytetem SWPS. Zaufanie ze strony klienta i to przy tak ważnym 

projekcie jest dla nas kwestią fundamentalną. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę do rozwoju 

narzędzia, które ułatwi pracę terapeutom oraz zwiększy ich efektywność. Prowadzony wspólnie projekt jest 

kolejnym potwierdzeniem naszej ekspertyzy w projektowaniu i wdrażaniu specjalistycznych rozwiązań 

automatyzujących nawet tak złożone zagadnienia jak identyfikacja i zarządzanie ludzkimi emocjami. 

– powiedział Krzysztof Sobczak, CEO Emplocity i jeden z założycieli firmy. 

W ubiegłym roku Emplocity wspólnie z Laboratorium Neuronauki Emocji i Centrum Transferu Wiedzy, 

będącymi częścią Uniwersytetu SWPS, rozpoczęło prace nad stworzeniem innowacyjnego w światowej skali 

chatbota terapeutycznego, który otrzymał nazwę Fido. Opracowane narzędzie nawiązuje rozmowę i wykrywa 

w niej niekorzystne dla zdrowia psychicznego użytkownika wzorce myślenia, a następnie efektywnie wspiera 

ich zmianę na korzystniejsze, stosując do tego techniki terapii behawioralno-poznawczej.  

Emplocity tworzy innowacyjne rozwiązania do automatyzacji procesów, oparte na autorskiej technologii 

konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Wspierany przez naukowców zespół składa się z kilkudziesięciu 

doświadczonych specjalistów, posiadających kompetencje z zakresu data science, głębokiego uczenia 

maszynowego, przetwarzania języka naturalnego oraz projektowania i rozwoju aplikacji. Emplocity 

przechodzi obecnie przez proces wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. 
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O Emplocity:  

Emplocity S.A. powstało 2013 roku w Warszawie. Spółka zajmuje się zastosowaniem rozwiązań z zakresu sztucznej 

inteligencji i automatyzacji w biznesie. Emplocity  tworzy rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu, oparte 

na sztucznej inteligencji. W swoich rozwiązaniach Spółka wykorzystuje metody głębokiego uczenia maszynowego oraz 

przetwarzania języka naturalnego, wykorzystując zaawansowany algorytm, data science i uczenie maszynowe w celu 

zautomatyzowania procesów biznesowych. 

Rozwiązanie Emplocity łączy funkcjonalność Wirtualnego Asystenta, który wchodzi w interakcję i udziela odpowiedzi 

w sposób naturalny, przypominający interakcję z drugim człowiekiem oraz funkcjonalności platformy do automatyzacji 

procesów i wymiany wiedzy, która wykonuje określone działania w trybie 24/7, bez angażowania lub z minimalnym 

zaangażowaniem ludzkiego operatora.   

Wśród gotowych produktów opartych na platformie Emplocity są:  

● EmbloBot i HireBot - chatboty automatyzujące proces rekrutacji, selekcji i komunikacji z kandydatami,  

● IntraBot - chatbot automatyzujący komunikację wewnętrzną w firmach w wybranych obszarach (newsy, 

onboarding, baza wiedzy, helpdesk, sprawy pracownicze),  

● Q&A BOT - chatbot automatyzujący komunikację z klientami i potencjalnymi klientami (w obszarze 

produktowym, wymiany wiedzy i obsługi klienta). 

Więcej informacji o Emplocity: https://emplocity.com/pl/ 


