
Dzisiaj w całej Polsce będzie gorąco, nie tylko z racji wysokich temperatur. Czerwcowe wydanie naszego newslettera już od rana rozgrzewa Wasze skrzynki mailowe.

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.
 

PRZYJACIELE TECHMO!
Dzisiaj w całej Polsce będzie gorąco, nie tylko z racji wysokich temperatur. Czerwcowe wydanie naszego
newslettera od rana rozgrzewa skrzynki mailowe. W tym miesiącu nowości w biznesie Techmo, jest również
merytorycznie o polskich startupach medycznych, a także voicebot w telewizji! Nie przedłużając -
zapraszamy do czytania naszych wieści przy kawie 🙂

 

NTT PARTNEREM TECHMO

Mamy przyjemność ogłosić, że do grona partnerów Techmo dołączył polski oddział NTT.

Firma, która jeszcze kilka lat temu była znana jako

Dimension Data, jest dostawcą produktów i usług

informatycznych dla biznesu takich jak: centra

danych, cyberbezpieczeństwo, integracja sieci,

rozwiązania CX (w tym contact center) czy wdrożenia

z zakresu infrastruktury IT.

Techmo docenia zainteresowanie firmy realizacją

wdrożeń typu voicebot w Polsce.

STRONA FIRMY

 

NOWE TWARZE W NASZYM BIZNESIE

Nasz team biznesowy od czerwca wspiera Anna Kożuch -

Business Developer. Ania wcześniej zajmowała się sprzedażą i

doradztwem technicznym w branży silników wysokoprężnych i

gazowych dedykowanych dla przemysłu ciężkiego i transportu. W

Techmo jesteśmy przekonani, że jej doświadczenie w pracy z

klientami, budowaniu zespołu i zdolności analityczne przełożą

się na znakomite relacje z naszymi Partnerami.

W życiu prywatnym Ania jest potrójną mamą, uwielbia podróże,

spotkania z przyjaciółmi, książki i filmy oraz abstrakcyjne

poczucie humoru.

 

CZERWCOWE WARSZTATY

Dla firmy Ravenetics, które specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań typu voicebot i sztucznej

inteligencji, przeprowadziliśmy niedawno szkolenie techniczne z zakresu oferowanych przez nas produktów.

Specjaliści z Techmo dzielili się wiedzą o architekturze i API systemów Techmo ASR i TTS oraz

zaprezentowali uruchamianie systemów on-premises. 

Szczegółowo omówiono modele rozpoznawania

mowy i metody ich dostosowania do potrzeb

klienta. Szkolenie obejmowało też inne obszary, jak

zarządzania cechami syntezy mowy Techmo, a

całość spotkania miała formę warsztatową.

Dziękujemy za aktywny udział zespołu Ravenetics i

świetną atmosferę 🙂

STRONA FIRMY

 

VOICEBOT W TVN

Jakiś czas temu TVN przybliżył szczegóły wdrożenia typu voicebot dla Urzędu Miasta w Poznaniu. System

odbiera połączenia w Biurze Poznań Kontakt, a jego zadaniem jest przekierowanie rozmowy do właściwego

konsultanta.

Autorem rozwiązania jest Talkie AI. Gratulujemy i

życzymy naszemu Partnerowi rozwoju projektu.

Dziennikarzom TVN - lepszego zrozumienia

podejmowanej tematyki 🙂

LINK DO FILMU

 

ZABURZENIA W OPIECE ZDROWOTNEJ - RAPORT

W czerwcu pojawiła się druga edycja raportu „Top

Disruptors in Healthcare” opracowanego przez Polską

Federację Szpitali oraz Stowarzyszenie Młodzi

Menedżerowie Medycyny.

Publikacja prezentuje innowacyjne rozwiązania

polskich start-upów medycznych. W dokumencie

znalazły się wypowiedzi patronów i ekspertów, a także

podsumowanie danych o rynku rozwiązań

medycznych.

W takim zestawieniu nie mogło zabraknąć Techmo,

więc znajdziecie tam nasz projekt VAMP.

LINK DO RAPORTU

 

CZY ROZMAWIASZ ZE SWOIM KITT'EM?

Kultowy Pontiac z popularnego serialu „Knight Rider" wciąż wzbudza zachwyt, a na pewno sentyment

wśród oldbojów.  Inny pojazd, który też ma parę fajnych funkcji, przedstawia Bartek Ziółko.

Poznajcie Mazdę Bongo - to bardzo ceniony w

Europie samochód typu Adventure VAN. W

aucie, które mieści się na standardowym

miejscu postojowym, komfortowo może

podróżować 8 osób, a spać 5. Co łączy tego

wciąż atrakcyjnego Japończyka z KITTem?

Pojazd jest wyposażony w wiele użytecznych

gadżetów, a także... rozpoznawanie mowy!

Więcej o zaawansowanych technologicznie bohaterach filmów (a także książek i gier) w naszym

opracowaniu.

WHITEPAPER TECHMO LINK DO FILMU

 

DZIĘKUJEMY!

To tyle w naszym czerwcowym wydaniu. Pierwszym letnim urlopowiczom życzymy udanych wyjazdów
wakacyjnych, a wszystkich zainteresowanych działaniami Techmo zapraszamy do obserwowania nas
na Facebook, LinkedIn oraz YouTube (można i z plaży 😉).

Trzymajcie się i do następnego!
Ekipa Techmo

   
www.techmo.pl

Niniejsza wiadomość tra�ła do ciebie, gdyż traktujemy Ciebie jako członka wielkiej rodziny Techmo. W dowolnym momencie
możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości, niemniej będzie nam niezwykle miło jak zostaniesz z nami na dłużej!  
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