
Przyjaciele Techmo

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.
 

PRZYJACIELE TECHMO!
Latamy, jeździmy, rozmawiamy, odwiedzamy, uczymy się, dyskutujemy - korzystamy z dobrego czasu na
spotkania, szczególnie te stacjonarne. I nie tylko zawodowe 😉
Wrześniowy newsletter to więc relacje z naszych wojaży oraz poszerzona sieć partnerska, raport branżowy i
pomysł jak modelować twarze z głosu. 
Zapraszamy do lektury 🙂

 

NASZ NOWY PARTNER

W Techmo stawiamy na rozbudowę sieci partnerskiej, dbając o jak najlepszą jakość tej współpracy. Cieszy

nas, że do naszych Partnerów dołącza Pirios S.A. z Krakowa – wiodący polski producent i integrator

rozwiązań teleinformatycznych. 

Spółka dostarcza m.in. autorskie rozwiązania do wsparcia obsługi klienta i efektywności organizacji. Nasza

współpraca trwa już od kilku lat i zaowocowała m.in. zastosowaniem przez Pirios technologii Techmo w

rozwiązaniach konwersacyjnych dla największych w Polsce firm z branży energetycznej, operatorskiej,

finansów, ubezpieczeń oraz transportu i logistyki.

Nadeszła pora na sformalizowanie relacji

biznesowej, co zapowiada zintensyfikowanie

wspólnych działań. Stay tuned!

STRONA PARTNERA

 

TECHMO NA INTERSPEECH

Kto był ten wie z czym wiązą się takie konferencje - dużo merytoryki, dużo ludzi, dużo rozmów, dużo przygód,

dużo jedzenia. Dużo do opowiadania, więc może filmik? 😎

 

XXX FORUM EKONOMICZNE ZA NAMI

Na początku września wybraliśmy się do Karpacza (nie mylić z Krynicą 😉), aby uczestniczyć w Forum

Ekonomicznym. Był to nasz kolejny udział w tym wydarzeniu i kolejna możliwość prezentacji najnowszych

rozwiązań Techmo przed gronem europejskich biznesmenów, polityków i naukowców.

Jesteśmy przekonani, że takie spotkania

przekładają się na postrzeganie technologii

głosowych jako narzędzia wspierającego rozwój

gospodarczy. 

Dziękujemy Małopolska Innovation Rocket za

zaproszenie!

STRONA WYDARZENIA

 

GŁOS Z BLISKIEGO WSCHODU

Bartosz Ziółko przeprowadził rekonesans rynku technologii głosowych w krajach Bliskiego Wschodu

uczestnicząc w Voice Tech Summit Middle East. 

W słusznym kierunku spogląda nasz CEO, albowiem językiem arabskim posługuje się blisko 300 milionów

osób, niestety - w wielu dialektach. Podzielimy się z Wami obserwacjami Bartosza: największy potencjał dla

zastosowania technologii mowy jest tam w sektorach bankowym, medycznym, call centre i e-commerce.

Zainteresowani? My na razie ciśniemy głównie język polski 😉

WIĘCEJ NA STRONIE WYDARZENIA

 

SIERPNIOWY RAPORT BRANŻOWY

Zapraszamy do lektury sierpniowych newsów z branży głosowej w Polsce i na świecie. Raport Techmo

otrzymali wcześniej Partnerzy firmy, a dziś udostępniamy go odbiorcom naszego newslettera. 

W tym numerze możecie przeczytać m.in. o raporcie Fundacji Digital Poland, jak technologia przywróciła

głos Valowi Kilmerowi czy o nadchodzącym wydarzeniu IBM poświęconemu AI.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

 

WAKACJE! ZNÓW BĘDĄ WAKACJE!

Stanisław Lem powiedział, że nie kuszą podróże, gdy nie ma z nich dokąd wrócić („Kongres futurologiczny”).

Ekipa z Techmo na wakacje w tym roku wybrała góry, Kaszuby, Wybrzeże, Grecję, Hiszpanię, Japonię i parę

innych miejsc. I (prawie) wszyscy już wrócili do biura! 

To chyba całkiem fajnie się u nas pracuje? 🙂

 

JAK CIĘ SŁYSZĄ, TAK CIĘ WIDZĄ

Czy zarejestrowany głos w pliku audio może być narzędziem do zbudowania animacji twarzy? 

Projekt AI „Audio2Face” od nVidia Research udowadnia, że to możliwe. Jego twórcy zapewniają, że z

użyciem Blendshape można w kilku krokach stworzyć realistyczną mimikę twarzy. Dodatkowe

funkcjonalności to możliwość edycji ekspresji twarzy czy animowanie modeli z różnych plików audio. 

Obecnie dostępne dla 4 języków, w przyszłości rozwiązanie będzie rozbudowywane o wsparcie dla

kolejnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

DZIĘKUJEMY!

Więcej newsów Techmo-głosowych na naszych social media. 
Trzymajcie się zdrowo!

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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