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Ta wiadomość trafiła do Ciebie, jako członka lub

członkini wielkiej rodziny Techmo. 

Możesz zrezygnować z kolejnych wiadomości,

jednak będzie nam niezwykle miło, jeśli zostaniesz z

nami na dłużej!

Anulowanie subskrypcji

Nie ładuje się poprawnie? Przeczytaj online

Przyjaciele Techmo!
Hej hej!

Zimowy wiatr rozwiał już dym po fajerwerkach, długie urlopy, Blue Monday, a nawet

ferie już za nami... A my wracamy z nową dawką energii i ciekawych informacji!

Za chwilę dowiecie się m.in. o naszym nowym projekcie R&D – tym razem technologie

głosowe rozwiążą problemy na halach produkcyjnych!

Rozpoczynamy też poszukiwania ambitnych studentek i studentów, którzy będą mogli

przybić z nami technologiczną piątkę 🖐 podczas letnich praktyk!

Głosy w fabryce?

Startujemy z projektem Techmo Industrial

Voice Suite!

Wiemy, że to jest spore wyzwanie, ale nasze

sieci neuronowe bardzo je lubią! :)

TIVS będzie nowym kompletnym systemem

przetwarzania mowy dla zastosowań

przemysłowych. Umożliwi głosową obsługę

maszyn i urządzeń na halach produkcyjnych.

Zadba też o biometryczną, głosową weryfikację uprawnień osób wydających polecenia.

Oczywiście maszyny będą odpowiadać i komunikować się z człowiekiem.

Projekt jest realizowany ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Widmo AI krąży nad Europą

Czas największych ekscytacji produktem firmy

OpenAI już za nami. Coraz częściej pojawiają się

refleksje nad konsekwencjami wykorzystywania

Chat GPT na szerszą skalę. Są już nawet zestawienia

narzędzi, które mają pomóc w wykryciu treści, które

zostały stworzone przez model generatywny.

Przykładem może być DetectGPT opracowany przez

zespół ze Stanford University.

Chat GPT przyciągnął ponad milion użytkowników

w pięć dni. Nic dziwnego, że już pojawiają się głosy o wykorzystaniu tego typu rozwiązań w

biznesie. Nasz Partner, SentiOne, pracuje ponoć nad modelem opartym na danych

domenowych z branży bankowej, ubezpieczeniowej czy finansowej. Z kolei Microsoft

pracuje nad udostępnieniem technologii OpenAI w swoich produktach. Zatem, czy

najlepsze dopiero przed nami? A może graviora manent?

Wywiad z Szymonem Pałką

Istotny wpływ chorób na trakt głosowy jest znany

medycynie od wielu lat. Zdarza się, że doświadczenie

lekarze już w trakcie rozmowy z pacjentem „słyszą"

chorobę.

Techmo Diagnostics też tak potrafi! Wspólnie z

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku badaliśmy

korelacje występowania chorób cywilizacyjnych z

możliwymi do wykrycia zmianami w głosie. Dzięki temu

jesteśmy w stanie ocenić ryzyko występowania pewnych

chorób na podstawie analizy głosu mówcy. W serwisie CC News ukazał się ciekawy

wywiad na ten temat z Szymonem Pałką (CSO Techmo).

Czytam!

Nowe opcje dla generowania mowy

Jakiś czas temu wspominaliśmy o zakończeniu prac

nad Techmo TTS Studio. Dziś więcej szczegółów!

Techmo TTS Studio to środowisko, które pozwala na

pełne zarządzanie komunikatami syntezy mowy.

Umożliwia dopasowanie szeregu parametrów

brzmieniowych (wysokość, prędkość, melodyjność)

do indywidualnych potrzeb użytkownika. De facto

pozwala optymalizować brzmienie każdej (!) głoski!

Dodatkowo istnieje możliwość eksportu plików audio. Co to oznacza w praktyce? Więcej

swobody, lepsze skalowanie i jeszcze lepszy odbiór syntezy mowy przez klientów!

Jeśli chcielibyście potestować Techmo TTS Studio, dajcie nam koniecznie znać.

Szukamy młodych talentów...

Rozpoczęliśmy rekrutację na letnie praktyki

studenckie!

Szukamy ambitnych studentek i studentów,

aby zaczęli swoją drogę zawodową z nami!

Uwaga! Praca przy tworzeniu technologii

mowy potrafi wciągnąć, dlatego praktykanci

często zostają stażystami, a potem na dłużej :)

Ciekawe informacje dotyczące pracy w

Techmo znajdziecie w najnowszym raporcie People@Techmo.

Chcę zobaczyć ofertę!

...i doświadczonych Developerów

W związku z ponadprzeciętnym i

oczekiwanym  rozwojem szukamy Developerek i

Developerów :)  Zarówno tych mówiących  językiem

biznesowym jak i posługujących się językiem C++!

W Techmo równoważymy współpracę i samodzielność.

Zależy nam też na  kreatywności. Gwarantujemy

elastyczne warunki współpracy, słodkie benefity  i sporo

wyzwań. Oczywiście wiedza z zakresu przetwarzania i syntezy mowy zawsze w cenie!

Czytam oferty!

Dziękujemy!
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