
Utarty slogan “jest zima, więc musi być zimno”, choć pochodzi z lubianej polskiej komedii, w ostatnich dniach wydaje się być mniej zabawny. Dobrze, że chociaż Microsoft kupił Nuance, bo na chwilę zrobiło się jakby cieplej. Piszemy nie tylko o tym. Pokazujemy nowatorskie zastosowanie technologii Techmo oraz przedstawiamy naszego nowego Partnera. Zapraszamy do lektury white papera o NLP w grach, filmu o voicebotach i webinarium na temat dedykowanego głosu.

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.
 

PRZYJACIELE TECHMO!

Utarty slogan “jest zima, więc musi być zimno”, choć pochodzi z lubianej polskiej komedii, w
ostatnich dniach wydaje się być mniej zabawny. Dobrze, że chociaż Microso� kupił Nuance, bo na
chwilę zrobiło się jakby cieplej.
Piszemy nie tylko o tym. Pokazujemy nowatorskie zastosowanie technologii Techmo oraz
przedstawiamy naszego nowego Partnera. Zapraszamy do lektury white papera o NLP w grach, filmu
o voicebotach i webinarium na temat dedykowanego głosu.

 

DZIAŁAMY DLA PRZEMYSŁU!
Firma Paroc Polska Sp. z o.o. to dostawca
rozwiązań izolacyjnych z wełny kamiennej. I jak
przystało na pioniera w swojej branży, wdrożył
nowatorskie rozwiązanie w dziale kontroli jakości
produktu, w oparciu o system rozpoznawania
mowy opracowany przez Techmo. 

To system głosowej rejestracji niedoskonałości, który realnie usprawnia proces weryfikacji
końcowej produktu. Nasi specjaliści stworzyli model językowy i akustyczny, identyfikujący właściwe
komendy głosowe, przypisane błędom produktu. Niezbędnym elementem rozwiązania są słuchawki
z mikrofonem, dobrane do specyficznych warunków dźwiękowych. Cieszymy się, że mamy swój
udział w podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa pracy w oparciu o najnowsze rozwiązania AI.

PAROC POLSKA

 

NOWY PARTNER TECHMO
Z dumą informujemy, że firma Voice Contact
Center, należąca do grupy OEX, dołącza do grona
Partnerów Techmo! Oznacza to, że nowoczesne
rozwiązania VCC zyskują niezawodną technologię
wspierającą automatyzację obsługi klientów. 

Dla nas jest to również bliska współpraca z firmą wyznaczającą trendy i realnie zmieniającą rynek.
Klienci otrzymują możliwość głębszej integracji, lepiej dopasowanej do swoich potrzeb, niż w
przypadku rozwiązań chmurowych, co mogą zapewnić tylko dwie współpracujące ze sobą polskie
firmy.

VOICE CONTACT CENTER

 

NUANCE CZĘŚCIĄ MICROSOFTU
O tym zakupie wiedzą wszyscy i wielu zastanawia się jak to wpłynie na rynek głosowy?
Naszym zdaniem:

Dla Microso�u jest to największa akwizycja od czasów LinedIn.
Pokazuje istotność i wagę technologii związanych z
rozpoznawaniem mowy w rozwiązaniach przyszłości.
W tym przypadku kluczowe wydają się zastosowania w obszarach
medycznych. W tym kierunku rozwijamy też mocno Techmo ASR,
co mam nadzieję unaocznia słuszność obranego kierunku. Nie
mniej wciąż widzimy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania o
wysokim poziomie bezpieczeństwa bez chmurowej architektury,
przy jednoczesnym silnie rozwiniętym modelu adaptacji do
języka specjalistycznego i domenowego.

OŚWIADCZENIE MICROSOFT

 

JAK PROFESJONALNIE WDROŻYĆ 
VOICEBOTA W PROCESY FIRMY?

O wdrażaniu voicebotów krótko i konkretnie nasz CEO Bartosz Ziółko odpowiada podczas spaceru
po Sapporo. Czy istnieją uniwersalne aspekty, o które trzeba zadbać? Dlaczego warto sprawdzać
różne rozwiązanie? Jaka jest rola zlecającego w procesie informatyzacji? Bartek przytacza
wypowiedzi specjalistów z branży voice, które ukazały się w naszych white paper’ach. Mówi też o
Techmo, z trochę innej perspektywy, wszak do Krakowa ma obecnie 8205 kilometrów. Ciekawe jak
wyglądamy z takiej odległości?

LINK DO FILMU

 

"NLP IN GAMES" WHITE PAPER TECHMO

Nasz najnowszy white paper NLP in games (w j. angielskim) jest dedykowany przetwarzaniu głosu i
języka w branży gier. Przedstawia technologię z szerokiej perspektywy, tworząc forum prezentacji
różnych poglądów, komentarzy i planów. Jak wynika z raportu, zastosowanie NLP i przetwarzanie
mowy nadal jest niszą, ale zyskuje zainteresowanie coraz szerszych kręgów. Warto wiedzieć, że CD
Projekt wpisał w swoją strategię wzmocnienie roli CTO jako jeden z kluczowych czynników
transformacji firmy.

NLP IN GAMES

 

ZAPROSZENIE NA WEBINAR UNIMY
Wraz z firmą Unima2000 zapraszamy 27
kwietnia na webinarium poświęcone
automatyzacji procesów i wykorzystania kanału
głosowego w obsłudze klienta. Spotkanie jest
dedykowane menedżerom odpowiedzialnym za
innowacje oraz zarządzającym Contact Center. 

O tym dlaczego warto mieć dedykowany głos dla
swojej marki, jakie są korzyści wizerunkowe i
techniczne aspekty opowiedzą specjaliści z
Techmo: Michał Wątor - Business Developer
oraz Zbigniew Łatka - Machine Learning
Specialist.

Udział w wydarzeniu jest darmowy pod
warunkiem rejestracji.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

ORGANIZUJEMY WYDARZENIE O 
SCENIE STARTUPOWEJ W SAPPORO

Już za niespełna miesiąc odbędzie się wydarzenie w
ramach czwartkowych spotkań Venture Cafe Tokyo,
którego organizatorem jest Techmo. 

Tematem rozmów będą środowiska startupowe w Sapporo - obecna kondycja branży,
przedstawienie pomysłów, które odniosły sukces. W ramach spotkania początkujący przedsiębiorcy
otrzymają informacje o optymalnym rozpoczęciu swojego startupu. 

Wydarzenie jest współorganizowane przez Uniwersytet w Hokkaido, a wśród prelegentów będzie
CEO Crypton Hiroyuki Itoh - firmy oferującej rozwiązania oparte na dźwięku, takie jak
oprogramowanie DTM, agregatory dystrybucji muzyki czy produkty typu Vocalroid. 

Kolejnym mówcą będzie Hidenori Kawamura - najsłyniejszy startupowiec w północnej Japonii -
założyciel ponad 20 firm.

STRONA WYDARZENIA

 

DZIĘKUJEMY!
Chcesz być na bieżąco? Zawsze świeże treści na naszych profilach Facebook oraz LinkedIn.
Dobrego dnia :)

Pozdrawiamy!
Ekipa Techmo

   
www.techmo.pl

Niniejsza wiadomość tra�ła do ciebie, gdyż traktujemy Ciebie jako członka wielkiej rodziny Techmo. W dowolnym momencie
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