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wat is voice: marktontwikkeling
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2014

Introductie 
Amazone Echo

2016

Introductie
Google Home

2019

Wasmachines, 
verwarmimg, auto’s ect.

1961

Introductie “Shoebox” calculator
door IBM

1952

Introductie “Audrey” digit recognizer
door Bell

2011

Introductie 
Siri op iPhone 4s

2018

500M devices die geschikt 
zijn voor Voice



wat is voice: marktontwikkeling
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1961

Introductie “Shoebox” calculator
door IBM



wat is voice: marktontwikkeling
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wat is alexa
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wat is alexa: skills
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wat is alexa: skills
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wat is alexa: skills
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“Alexa…

Open Domino’s 

and order two
salami pizza’s”

“OK, your

pizza is 

ordered.”



wat is alexa: skills
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“Alexa,” Opstart woord Activeert Alexa om te luisteren

“open”
Begin van 

de zin
Ask, Tell, Open, Search

“Domino's”
Specifieke skill
aanroepnaam

De naam van de app – om de juiste skill
en endpoint met elkaar te verbinden

“Order two

salami 

pizza’s”

Uiting
Mogelijkheden die de gebruiker kan 

gebruiken om bepaalde antwoorden te 

krijgen, of acties te doen 



hoe maak je een skill: Voice User Interface (VUI)
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hoe maak je een skill: Voice User Interface (VUI)
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hoe maak je een skill: Voice User Interface (VUI)

13



hoe maak je een skill: kan ik dat zelf?
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Polteqconference



hoe maak je een skill: Voice User Interface ontwerpen 
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Conference 

room

Room 18 

Room 19 

Room 20 

Downstairs

Where

is…

Would you like to know more?

cocktail hour

introduction

opening

talk 1-3

talk 4-6

talk 7-9

diner
Yes

No
Goodbye

message
Stop

Welcome message

What would you

like to know?

Alexa, open 

Conference 

guide…



hoe maak je een skill: tutorials volgen
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hoe maak je een skill: tutorials volgen
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hoe maak je een skill: tutorials volgen
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Polteq Conference Guide



hoe maak je een skill: tutorials volgen
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open conference guide



hoe maak je een skill: tutorials volgen
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hoe test je een skill: flowchart maken
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Start

Stap 1

Keuze

Stop

Stap 2

ja

nee



hoe maak je een skill
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To start: say 

“Alexa, 

open 

Conference 

guide” 

Demo tijd



hoe test je een skill: flowchart testen
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cocktail hour

Welcome message

Conference 

room

Introduction / opening

Back to the future

software is misleading

Adapt to less

The battle of the page

diner

Goodbye

message
No

Room 18 

Room 19 

Room 20 

Downstairs

What would you

like to know?

Where

is…

Would you like to know more?

Yes

Stop

Alexa, open 

Conference 

guide…

diner i.p.v. dinner



hoe maak je een skill: publiceren
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functionaliteit testen != user experience testen
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Alexa… 

where can I find

the talk about: 

Testing with

Alexa

“Sorry, I 
could not

find…”

Alexa!!

“Maybe
you are 

mean

TEDtalk…”



probleem: slechte user experience
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cocktail hour

Welcome message

Conference 

room

introduction

opening

talk 1-3

talk 4-6

talk 7-9

diner

Goodbye

message
No

Room 18 

Room 19 

Room 20 

Downstairs

What would you

like to know?

Where

is…

Would you like to know more?

Yes

Stop

Alexa, open 

Conference 

guide…

I want to see
the presentation

of…

I want to go 
to the

presenation

about…

In which
room is… Where is the

location of…



oplossing: user experience verbeteren
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oplossing: user experience verbeteren
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wat is een utterance
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”Where is the location of Alexa testing presentation”

entity entity

werkwoord    zelfstandig naamwoord

intent: LocationTalkAboutAlexa

utterance / zinsopbouw



wat is een utterance
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intent: LocationTalkAboutAlexa

”In which room is Alexa testing”

entity entity

utterance / zinsopbouw

werkwoord    zelfstandig naamwoord



oplossing: utterances toevoegen
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hoe test je: skill utterances
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voice testing tools: real device
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probleem met real device: praten
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voice testing tools: simulator

35



probleem met simulator: weer praten

36

Geen testautomation
voor utterances



“Alexa…
Can I automate

utterance

testcases?”

“OK, let me 
check that…”

Yes you can. 
Here is what

I found…”

utterance testing tools
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utterance testing tool: build-in textbased testtool

38



probleem met build-in textbased testtool: divers
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Niet parallel testen

Geen CI/CD omgeving

Geen testrapport



utterance testing tool: Botium
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utterance testing tool: Botium
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REFCODE UTTERANCE

USER_WANTS_PRESENTATIONNAME I want to see the presentation <…>

I want to go to the presenation about <…>

BOT_LOCATION Would you like to know the location?

USER_WANTS_PRESENTATIONTIME How late starts presentation <…>

When is presenation <…>

BOT_STARTINGTIME Would you like to know the starting time?



probleem met Botium: de prijs
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Per maand
Predefined Testenviroment

Test versioning (GIT)

Testreport

Unlimited parallel testing

API level testing

End to end testing

Live chat - Capture and replay

CI/CD integration

Parallel testing with 2 Botium agents



inzicht krijgen in je skill
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probleem: eindgebruikers gebruiken de skill ‘anders’
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Gefaalde 
utterances



oplossing: betrek eindgebruikers vooraf bij e2e testen
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Voordelen:
• Het testen dat bepaalde 

zinnen, de juiste intent start 

(utterance)
• Het gedrag van de Skill



oplossing: voeg meer utterances per intent toe
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Intents met
de minste 
utterances Intents met 

de meeste 
utterances



oplossing: fallback intents toevoegen
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hoe werkt een: fallback intent
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1. “What kind of weather

will it be tomorrow?”

Conferentie Agent

Intent

Intent

Fallback intent

2. Dialoogflow

die overeenkomt 

met de fallback
intent

3. “I didn’t quite get that. You

can ask me things like ‘where

is dinner?’ or ‘where is Test or die?’



conclusie: user experience mindset creëren
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User Experience testen:
• Het testen van de gebruikerservaring om ervoor te zorgen dat de skill is afgestemd op een aantal belangrijke functies 

van Alexa die bijdragen aan een geweldige ervaring voor klanten.

• Review dat het intentschema, de verzameling van utterances en de zoeklijst voor aangepaste slottypes die zijn 
gedefinieerd zodat ze correct en volledig zijn en voldoen aan de best practices voor Voice Design .

Doel:
• Vergroot de verschillende manieren waarop eindgebruikers verzoeken kunnen verwoorden tot de skill.
• Evalueer het gemak van spraakherkenning bij het gebruik van de skill

• Verbeter het taalbegrip
• Zorg ervoor dat gebruikers natuurlijk en spontaan met Alexa kunnen praten.
• Zorg ervoor dat Alexa de meeste verzoeken begrijpt die je maakt, binnen de context van de functionaliteit van de skill.

• Zorg ervoor dat Alexa op de juiste manier reageert op de verzoeken van gebruikers, door ze te vervullen of door uit te 
leggen waarom ze dat niet kan.



“Alexa, open Polteq Conference”

Polteq Conference 
2019

5 sterren in de skill store
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Tell me the lessons

learned when

testing Voice

“OK, let me 

check that…”

Yes you can. 

Here is what
I found…”

my lessons learned
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my lessons learned
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#1 “Begin met 
het maken van 
een flowchart”

#2 “Betrek 
eindgebruikers zo 
vroeg mogelijk en 

voeg hun 

‘utterances’ toe”

#5 “Help 
gebruikers met 
fallback intents
als alternatief”

#3 “Gebruik een 
testing tool voor 

regression testing”
#4 “Krijg inzicht 
in het gebruik 

van je skill”



quiz tijd
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I have found a Quiz 
about voice testing. 
Who wants to play? 

To start: say “Alexa, 
open testing voice quiz” 



Wilt u meer weten over het testen van Voice apps
binnen uw organisatie?
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Neem contact met ons op via:
info@polteq.com

Contact informatie


