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Niniejsza wiadomość trafiła do Ciebie, jako członka

wielkiej rodziny Techmo. W każdej chwili możesz z

nich zrezygnować, jednak będzie nam niezwykle

miło jak zostaniesz z nami na dłużej!

Anulowanie subskrypcji

Nie ładuje się poprawnie? Przeczytaj online

Przyjaciele Techmo!
Hej we wrześniu! Hmm.. no tak, już październik.  Przepraszamy za to opóźnienie,

można byłoby tutaj wymienić wiele przyczyn (oczywiście od nas niezależnych;),

wyzwań czy pilnych tematów. Ale co by to zmieniło? No niewiele..

A więc witajcie w październiku! Co dla Was mamy? 

Przesyłamy najnowsze informacje o updatach, zmianach i nowościach prosto od

naszych  Developerów. A jeśli interesuje Was temat   biometrii głosowej, mamy

zaproszenie na ciekawe wydarzenie w Lublinie! 

Poza rozwojem oprogramowania przeprowadziliśmy też  aktualizację w obszarze

komunikacji i  budowania zespołów. A jeśli o zespołach mowa, wiadomo, że nad

komunikacją  pracuje się najlepiej  w naturalnym środowisku, wybraliśmy się więc na

krótki wypad (spoiler - góry i las rządzą!)

Okiem programisty

Diaryzacja, rozpoznawanie wieku i  płci, Techmo TTS

Studio to tylko niektóre z tematów, którymi zajmowaliśmy

się w ostatnim kwartale. Z nowości, jest już dostępna

wersja Techmo ASR 3.0 z dodatkowymi

funkcjonalnościami  oraz model dla języka hiszpańskiego,

wykorzystujący architekturę DNN.   Wciąż rozwijamy środowisko Techmo TTS Studio,

abyście mieli jeszcze więcej możliwości i zabawy przy modelowaniu naszych głosów. Co tu

dużo mówić, sporo usprawnień, modyfikacji i nowych konfiguracji.

Czytam więcej!

IGF Polska 2022

Macie już plany na 20 października 2022? Jeśli

nie, zapraszamy do Lublina! Wraz z firmą

BiometrIQ  będziemy na Szczycie Cyfrowym

2022!

Co Was tam czeka? Dużo usłyszycie na temat

trendów w przestrzeni cyfrowej oraz

przyszłości Internetu. W ramach ścieżki

dotyczącej technologii odbędzie się panel „Stop kradzieży głosu. Innowacyjne usługi

biometrii głosowej w zastosowaniach komercyjnych.” Będzie to dyskusja przedstawicieli kilku

firm, w tym BiometrIQ i Techmo. Będziemy rozmawiać na temat  najnowszych metod

zapobiegania kradzieży tożsamości. Do zobaczenia w Lublinie lub online!

Jadę tam!

Art by Algorithm

Wygenerowana przez sztuczną inteligencję praca Jasona Allena „Théâtre D'opéra Spatial”

zajęła pierwsze miejsce w kategorii sztuki cyfrowej na Colorado State Fair. Na podstawie

obszernych podpowiedzi tekstowych, dostarczonych przez Allena, oprogramowanie AI

stworzyło... no właśnie co? Dzieło sztuki?  Obraz wciąż budzi wiele kontrowersji wśród

odbiorców, a jeszcze więcej wśród artystów.

Pozostawiamy to Waszej ocenie, choć dla nas  generowanie głosu za pomocą machine

learning to jest sztuka i tak już chyba zostanie. :)

Też chcę być artystą!

Liderzy HR?

W Techmo wciąż się uczymy, jako organizacja i ludzie.

Uczestnicząc w projekcie Lider HR, zorganizowanym przez

MARR, chcieliśmy usłyszeć (a wiecie, że potrafimy słuchać ze

zrozumieniem) o sprawnych metodach komunikacji i

zarządzania zespołem. Choć brzmi to jak banał, efektywne i

zgrane zespoły to podstawa zadowolenia i komfortu pracy. 

Wiemy, że żaden certyfikat ani dyplom nie wprowadzi realnych

zmian... potrzeba do tego aktywnych działań. Dziękujemy za wszystkie cenne wskazówki!

Małe wakacje w Techmo

Choć krótko to intensywnie! Trochę strawy i trochę zabawy, ot taki sobie wspólnie

spędzony czas. Do morza jednak daleko, więc padło na góry, spacery po lesie  i wielkiego

grilla. W końcu trzeba podładować wspólnie akumulatory i zamienić kilka słów zamiast

klików i emotek ;)

Dziękujemy!

Lubimy dzielić się wiedzą, szczególnie, jeśli chodzi o nowe technologie i AI. Dlatego

polecamy Wam - Digital Festiwal. Podczas tego wydarzenia czekają na Was bezpłatne

szkolenia, warsztaty, webinaria i hackathony z zakresu umiejętności cyfrowych!
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