
Idzie nowe. Zmiana czasów i zmiana czasu. W Techmo mówimy całkiem nowym głosem i automatyzujemy technologię voice. Usprawniamy pracę handlowców i zapraszamy na konferencję o NLP.

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.
 

PRZYJACIELE TECHMO!
Idzie nowe. Zmiana czasów i zmiana czasu. W Techmo mówimy całkiem nowym głosem i automatyzujemy

technologię voice. Usprawniamy pracę handlowców i zapraszamy na konferencję o NLP. 

Nie zapominamy o historii: przeczytajcie dlaczego o zanikające dziedzictwo językowe Ajnów z Hokkaido

dbają... Polacy.

Nasz październikowy newsletter poleca się do czytania 🙂

 

NOWA JAKOŚĆ GENEROWANEJ MOWY

Poznajcie „Michała” - to nowy głos męski Techmo TTS. Charakteryzuje się głębokim, mocnym i stabilnym

tonem, ciepłym brzmieniem oraz naturalnym polskim akcentem. Rozmawia w sposób bardziej naturalny i

swobodny, dzięki możliwości podkreślenia emocji i nastroju za pomocą ponad trzystu dźwiękowych

emotikonów. 

Prezentujemy nagrania „Michała”, które powstały przy użyciu najnowszej technologii w zakresie syntezy

mowy. 

Posłuchajcie! 

(„Michałowi” towarzyszy „Masza”, damski głos dostępny w Techmo.)

Ogromne gratulacje dla autorów: Magdy, Bartka, Zbyszka oraz Szymona i Adama - zespołu TTS w Techmo!

 

AUTOMATYZACJA TECHNOLOGII GŁOSOWEJ

W Techmo stale poszerzamy ofertę technologii dla integratorów i twórców oprogramowania

wykorzystującego interfejsy głosowe. Aktualnie pracujemy nad Techmo Speech Automation. Będzie to

zestaw narzędzi przyspieszających i usprawniających tworzenie rozbudowanych interfejsów głosowych. 

Jego zastosowanie zapewni automatyzację procesu

ich budowy, umożliwi obniżenie kosztów i znacząco

podniesie jakość asystentów głosowych.

WIĘCEJ O TSA

 

EDWARD NOTUJE W KIR

KIR wdrożył narzędzie do automatyzacji zapisów w CRM. Mobilny asystent Edward, stworzony przez

krakowską spółkę 2040.ai, sporządza notatki głosowe dzięki rozwiązaniu Techmo ASR. „Zatrudnienie”

Edwarda miało na celu uproszczenie typowych czynności operacyjnych w integracji z wieloma procesami

już funkcjonującymi w firmie, co stanowi realne udogodnienie dla pracowników KIR.

STRONA KIR STRONA 2040.AI

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NLP W POLSCE

Interesująco zapowiada się konferencja „AI & NLP Day”, która w formule on-line wydarzy się 25-26

października. Organizatorzy zaplanowali 4 ścieżki tematyczne, 12 warsztatów i ponad 30 mówców. Będzie

oczywiście o NLP i AI, także Machine Learning i Big Data. 

Z naszego punktu widzenia kilka prezentacji jest szczególnie wartych uwagi, np.: Punctuation Restoration
with Transformers (K. Wróbel) czy Budowa referencyjnego korpusu procesów obsługowych i jego
zastosowania w tworzeniu systemów dialogowych (P. Pęzik).

STRONA WYDARZENIA

 

NIE SAMYM KODEM ŻYJE CZŁOWIEK

Póki pandemia w odwrocie - integrujemy się 🙂 

Było jadło, napitki, planszówki (uwielbiamy!) i rozmowy, dużo rozmów. Bo w Techmo wiemy, że po pierwsze

- warto mieć relacje (a po drugie - rację 😉)

PRACUJ Z NAMI!

 

POLACY I JĘZYK AJNUSKI

Specjaliści od NLP na Hokkaido wiele uwagi poświęcają

wymierającemu językowi Ainu. Wsród naukowców sporą

część stanowią Polacy, a badania te zapoczątkował

wiele lat temu Bronisław Piłsudski. 

Do czasów współczesnych przetrwało prawdopodobnie

najstarsze polskie nagranie mowy właśnie tego języka.

Zaangażowanie Polaków w ratowanie tej rzadkiej mowy

jest na tyle ciekawe, że planujemy przygotować o tym

opracowanie. 

A tymczasem możecie zapoznać się z historią prof.

Arakiego, który prowadzi projekt na temat NLP języka

ajnuskiego, opublikowaną w magazynie społeczności

akademickiej Stanford University.

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

 

WRZEŚNIOWY RAPORT TECHMO

Zapraszamy do lektury wrześniowych newsów z branży głosowej w Polsce i na świecie.

Raport Techmo trafił na początku miesiąca do Partnerów firmy, a dziś udostępniamy go Wam - odbiorcom

naszego newslettera. W bieżącym numerze możecie przeczytać m.in. o zastosowaniu NLP w rozwoju

Wikipedii, wykorzystaniu generowanego głosu w treningach wojskowych, czy o perspektywach użycia

rozwiązań AI w polskiej służbie zdrowia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

 

DZIĘKUJEMY!

Last, but not least - pamiętacie o naszym konkursie na film o technologiach mowy? Do końca października

czekamy na zgłoszenia! Szczegóły znajdziecie TUTAJ

Trzymajcie się i do następnego!
Ekipa Techmo

   techmo.pl
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