
 
 

ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                            COL22/01                                                                    

Empresa / Entidade propoñente: Atendo Calidade S.L. 

Título do RETO: Axilizar o funcionamento diario dun centro destinado a persoas maiores 
mediante o uso de Alexa.  

Contexto e definición do problema ou necesidade:  

Atendo participou en proxectos de I+D+i e no testeo de produtos e servizos sociosanitarios 
e en lanzadeiras de empresa. Tamén liderou o proxecto Neta V3A por o que se desenvolveu 
un robot para estar no domicilio das persoas maiores. Como parte do proxecto que creou 
un bot conversacional en galego e castelán para que as funcionalidades do robot fosen 
manexadas por voz.  

O problema que leva a empresa a formular este reto é que os equipos de traballo de Atendo 
dedican moito tempo a realizar informes, formularios, utilizar software de xestión, chamadas 
de teléfono, avisos, alertas etc. a outros departamentos e institucións entre outras tarefas 
rutineiras.  

Para tratar de reducir o tempo nestas tarefas, os centros de Atendo contarán con dispositivos 
Alexa, tanto da gama Boto como Boto Show, que servirán para facilitar a vida das persoas 
residentes ao tempo que as tarefas dos traballadores sexan máis sinxelas. 

Obxectivos do RETO: 

O obxectivo do reto e axilizar as tarefas dos equipos mediante o uso de comandos de voz, 
utilizando Alexa Smart Property, para que as persoas traballadoras dispoñan de tempo para 
o que é realmente importante, compartir tempo coas persoas residentes. 

Os enfoques de interese do reto son: selección e definición das tarefas e procesos, 
confirmación de realización de tarefas, comunicación por voz de incidencias, avisos e 
comunicacións a persoas residentes e traballadoras, Alexa Skills, etc. 

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 1 

Destinatarios: 

- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 
- Alumnado  a realizar a súa tese doutoral X 
- Proxecto emprendedor  


