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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!
Czujecie powiew zimy? A może czekacie już na grudniowe niespodzianki? Jeśli tak, to

mamy kilka, specjalnie dla Was i to jeszcze w listopadzie!

Podcast i whitepaper w jednym Newsletterze, a co!

Jak chronić Twój głos?

W whitepaperze wracamy do tematu bezpieczeństwa i

kradzieży głosu z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii, czyli  deepfake'u głosowego. Wraz z

firmą  BiometrIQ  zgłębiamy ten temat w kontekście

biometrii głosowej, bo czy można oszukać technologię? Na

potrzeby projektu LARA tworzymy zaawansowany system konwersji głosu.

Dlaczego o deepfake’u mówiło się już kilka lat temu, ale popularność tego typu oszustw

wzrasta właśnie teraz? Jak projekt LARA wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników? Nasz

najnowszy whitepaper, z gościnnym udziałem Andrzeja Tymeckiego jest gotowy!

Czytam więcej!

Spotkanie liderów

W listopadzie byliśmy też na kilku wydarzeniach, jednym z nich

było  Banking & Insurance Forum. Jest to cykliczne wydarzenie

skupiające liderów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Oprócz

kluczowych osób z wymienionych sektorów można tam spotkać

również przedstawicieli firm z nimi współpracujących. A jeśli o

współpracy z bankami mowa, Techmo ma w tym spore

doświadczenie, nieskromnie mówiąc :) 

Technologia rozpoznawania i syntezy mowy, a także dedykowany głos są już obecne w kilku

kluczowych instytucjach bankowych w Polsce. Obecne i wykorzystywane na naprawdę

dużą skalę! 

Oglądam film z wydarzenia!

Cyfryzacja, voiceboty i „czysty powiat"

Czym jest voicebot i z czym nie należy go

mylić? Kto jest najbardziej wyrozumiały w

rozmowie z asystentem głosowym? 

O technologiach głosowych, voicebotach i

innych branżowych ciekawostkach możecie

posłuchać w  rozmowie Karola Bancerza

(wydawca CC News) z Piotrem Stankiewiczem

(Head of Business w Techmo). Podcast „Rzecz o kliencie” tym razem dotyka tematu

automatyzacji obsługi klienta z udziałem rozpoznawania mowy i voicebotów. 

Słucham podcastu!

Czyj to głos?

Czy sztuczna inteligencja pomoże na salach

sądowych? W Forensic Science International

opublikowano badanie, w którym porównano

możliwości identyfikacji mówcy przez ludzi oraz

technologię.

Badaniu poddano dwa nagrania w trudnych

warunkach akustycznych. Zarówno w nagraniu z

szumem systemu wentylacyjnego, jak i hałasem

biurowym w tle technologia poradziła sobie lepiej.  

Z punktu widzenia Techmo prawdziwym wyzwaniem są hale przemysłowe, ale radzimy

sobie :)

Czytam artykuł!

„Święty Graal" rekrutacji

Co w tej rekrutacji jest istotne? O czym nie mogą zapomnieć rekruterzy? Dokładny opis

stanowiska, jawne (i wysokie!) wynagrodzenie, czy może szybki i zrozumiały proces

rekrutacyjny? 

I co jest najważniejsze w Techmo?

„Pracując z ludźmi, rozmawiając z nimi i badając ich potrzeby,

doszliśmy do wniosku, że każdy zasługuje na proste i jasne zasady.

Zasługuje również na dotrzymanie obietnic, składanych zarówno

podczas rozmowy rekrutacyjnej, jak i w czasie późniejszej

współpracy. Dlatego  powstał nowy  schemat procesu rekrutacyjnego.

Z premedytacją (i radością)  wyodrębniliśmy w nim szalenie ważny

etap, jakim jest informacja zwrotna. Chcemy, aby kandydaci wiedzieli,

że bez względu na wynik procesu, otrzymają odpowiedni feedback. "

Gabriela Grzybacz

HR Manager w Techmo

Dziękujemy!

W poprzednim Newsletterze dostaliście od nas zaproszenie na Szczyt Cyfrowy w Lublinie.

Byliście tam? Jeśli coś Wam przeszkodziło, mamy dla Was nagranie z tego wydarzenia! 

Ale na wycieczkę trolejbusem musicie się wybrać osobiście! :D
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