
Koniec sierpnia to często gorący okres przygotowań do powakacyjnych działań w biznesie, ale u nas nie było letniego spowolnienia!

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.
 

PRZYJACIELE TECHMO!
Koniec sierpnia to często gorący okres przygotowań do powakacyjnych działań w biznesie, ale u nas nie
było letniego spowolnienia! Ten miesiąc w Techmo to: 
✔  prelekcja w Australii
✔ nowe sukcesy z Lektą
✔ film o naszych TTSach

O tym i wielu innych rzeczach poniżej, zapraszamy do czytania 🙂

 

TECHMO PANELISTĄ AI INNOVATION SUMMIT

Już w najbliższy piątek o godzinie 8 polskiego czasu CEO Techmo, Bartosz Ziółko weźmie udział w

wydarzeniu organizowanym przez Innovate Australia.

Podczas panelu „AI Innovation Summit” opowiemy o voicebotowej rewolucji w Polsce i planowanym

rozwiązaniu wsparcia kryzysowego w Australii. Inicjatywa 1800 HELP ME to infolinia, która ma łączyć osoby

potrzebujące i bieżąco dostępnych terapeutów specjalizujących się w udzielaniu pomocy określonym

grupom (weterani, młodzież, rdzenni mieszkańcy, itd.).

Wszystkich porannych skowronków zapraszamy do uczestnictwa 🙂

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

 

LEKTA PARTNEREM TECHMO

W ostatnim czasie do grona naszych stałych Partnerów biznesowych dołączyła Lekta AI. Firma od wielu lat

dostarcza rozwiązania NLP z użyciem autorskiej platformy konwersacyjnej głównie dla klientów sektora

bankowego, telekomunikacyjnego i ubezpieczeń.

Współpracę rozpoczyna wdrożenie dla topowego

banku w Polsce, w którym wirtualny asystent Lekty

będzie mówił głosem dedykowanym opracowanym

przez Techmo. W planie kolejne rozwiązania

głosowe dla polskich oraz zagranicznych klientów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FIRMIE

 

TECHMO DO FABRYK!

Techmo rozpoczęło działania biznesowe wśród

dostawców systemów ERP/MES oraz spółek

przemysłowych. Nasze pierwsze wdrożenie

opisywaliśmy kilka miesięcy temu (dla przypomnienia

jest to system głosowej rejestracji braków w Paroc).

W międzyczasie dzięki realizacji projektu w ramach

BOWI we współpracy z KPT zaimplementowaliśmy

integracje z kilkoma systemami ERP oraz

przetestowaliśmy różne konfiguracje sprzętowe.

Wykonaliśmy specjalne modele do działań w

warunkach fabrycznego brrr i wrrr, a także narzędzia

diagnozujące zapewniające niezawodność

rozwiązania. Zapytajcie Michała o nową broszurę

Techmo Industrial, aby dowiedzieć się więcej.

EMAIL DO MICHAŁA

 

HISTORIA TTS W TECHMO

Technologie naszej firmy kojarzone są przede wszystkim z rozpoznawaniem mowy. Rzecz jasna nie jest to

jedyny oferowany przez Techmo produkt. Równie istotną dziedziną naszych działań jest dostarczanie

syntezowanych głosów wysokiej jakości - tych do ogólnego zastosowania w biznesie, a także

dedykowanych dla klientów chcących w ten sposób kształtować swoją markę.

O tym, jak i dla kogo wyczarowujemy cyfrową mowę z komputera, o historii naszych dokonań, a także

naszych przyszłych działaniach opowiada CEO Bartosz Ziółko.

WIĘCEJ W NASZYM FILMIE

 

RAPORT O RYNKU GŁOSOWYM

Już jest do przeczytania lipcowy Raport Techmo. To wybór najciekawszych newsów z branży głosowej w

Polsce i na świecie. Tradycyjnie najpierw trafia do Partnerów Techmo, a dziś - do wszystkich

zainteresowanych branżą voice. 

W tym numerze możecie przeczytać m.in. o inwestycjach platformy Zoom, voicebotach w branży

sprzedażowej, a także nowościach w rozwiązaniach Techmo.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

 

OGŁASZAMY KONKURS FILMOWY!

A na koniec mała niespodzianka - ogłaszamy konkurs

filmowy! Chcemy rozpowszechniać wiedzę o branży

głosowej w polskim społeczeństwie, a treści audiowizualne

są najlepszym środkiem na zabłądzenie pod strzechy. Jeśli

masz pomysł na przedstawienie w ten sposób technologii

mowy, zgłoś swoją pracę jak najszybciej. A jeśli znasz kogoś,

kogo kręcą takie tematy, to prześlij dalej tego e-maila.

Pomożesz Techmo, pomożesz społeczeństwu, które wciąż

uczy się korzystania z technologii głosowych i pomożesz

swoim znajomym, bo konkurs jest z nagrodami

finansowymi!

STRONA KONKURSOWA

 

DZIĘKUJEMY!

Wakacje kiedyś się kończą, comiesięczne wydanie newslettera również 🙂Dzięki za lekturę naszych
aktualności i widzimy się za miesiąc!

Trzymajcie się i do następnego!
Ekipa Techmo

   techmo.pl

Niniejsza wiadomość tra�ła do 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! Wiadomość wysłana przez

Techmo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 1/5, 30-384 Kraków, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.
Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455399, posiadającej

numer identy�kacji podatkowej NIP 6762464155 oraz numer statystyczny REGON 122823715.
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