W listopadowym Newsleterze opowiemy Wam o Marku z mBanku, dedykowanym głosie Techmo. Nasza Nina, InfoNina, też zasługuje na oklaski — znów została wyróżniona, tym razem na rynku międzynarodowym!

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online.

PRZYJACIELE TECHMO!
W listopadowym newsleterze opowiemy Wam o Marku z mBanku, dedykowanym głosie Techmo. Nasza
Nina, InfoNina, też zasługuje na oklaski — znów została wyróżniona, tym razem na rynku
międzynarodowym!
W najbliższym czasie będziemy realizować też projekt usprawnień pracy placówek POZ przy pomocy
sztucznej inteligencji. Z ciekawych newsów, InteliWISE planuje wejść z produktami na rynek niemiecki a
Acapella została sprzedana za kwotę ponad 10 milionów dolarów i stała się częścią Tobii Dynavox. Listopad
był też miesiącem szkolenia dla firmy MOK YOK, bardzo cieszymy się, że kolejna firma zamierza korzystać z
oprogramowania Techmo

🙂

NADCHODZI AUTOMATYZACJA DLA POZ
Wraz z firmą Medsi sp. z o.o. rozpoczynamy pracę nad realnym wsparciem bohaterów, codziennie
czuwających nad naszym zdrowiem - medyków. W tym celu stworzymy nowoczesny system obsługi
pacjentów, który usprawni pracę placówek POZ. Ważnym jego aspektem jest odwzorowanie doświadczeń
pacjenta i jego dolegliwości, aby poprawnie oceniać stan zdrowia.
Planujemy wykorzystanie sztucznej inteligencji w taki
sposób, aby personel medyczny miał więcej czasu na
najistotniejsze czynności. Realizacja projektu pozwoli
nam podnieść kompetencje i oferować jeszcze lepsze
systemy przetwarzania mowy.
Projekt będzie realizowany w ramach konkursu
Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - dziękujemy za wspieranie polskich innowacji!
STRONA NCBIR

INFONINA DOCENIONA NA ŚWIECIE

InfoNina, voicebot obsługujący klientów Alior Banku oraz platforma Speech Analytics zostały wyróżnione
na rynku międzynarodowym. Po otrzymaniu nagrody podczas FinTech & InsurTech Digital Congress, Alior
Bank został finalistą w kategorii Internal Process Innovation w ramach BAI Global Innovation Awards.
Wdrożony blisko rok temu, oparty na sztucznej inteligencji voicebot, został zrealizowany dzięki współpracy
Techmo, SentiOne, VoiceLab.AI oraz Alior Banku. Bardzo cieszymy się z tej realizacji i czekamy na oficjalne
wyniki konkursu!
STRONA KONKURSU

O TECHNOLOGII TECHMO Z MOKYOK IT
Z początkiem listopada, mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie dla firmy MOK YOK IT.
Ten wyspecjalizowany zespół IT porusza się w obszarze kompleksowej obsługi Call Center, a także zajmuje
się tworzeniem aplikacji w technologiach PHP oraz rozwijaniem hurtowni danych i systemów BI.
Szkolenie dotyczyło przede wszystkim tematów
związanych z działaniem serwisów Techmo
Dictation i TechmoTTS DNN, a także z budową i
procesem trenowania modeli językowych.
Firma MOK YOK IT będzie przeprowadzała testy w rozwiązaniach voicebotowych przy pomocy naszego
oprogramowania, z czego bardzo się cieszymy

🙂

STRONA MOK YOK IT

MBANK PRZEMAWIA GŁOSEM MARKA
Dedykowany głos Techmo wspiera klientów mBanku.
Wdrożony voicebot pomaga klientom w logowaniu do
konta, aktywacji kart, zmianie numeru PIN, ustaleniu
limitu, czy odblokowywaniu dostępu. Voicebot analizuje
głos i intencje rozmówcy, dzięki temu wykrywa potrzebę
przekierowania rozmowy do konsultanta.

Dziękujemy za zaufanie oraz wspólne zaangażowanie w realizacji niezwykłego projektu!
VOICEBOT W MBANKU

EKSPANSJA INTELIWISE NA ZACHÓD
W komunikacie giełdowym InteliWISE podzieliło się informacją o podpisaniu umowy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowy projekt, o wartości ponad 600 tysięcy złotych ma trwać dwa lata.
Będzie on częścią strategii internacjonalizacji i
realizacji planu wejścia z produktami Spółki na
rynek niemiecki. Jest to kolejny Partner Techmo
pokazujący, że istnieje duży potencjał dla polskich
produktów na zagranicznych rynkach.
Życzymy zarządowi InteliWISE oraz jego pracownikom udanego wejścia na rynki niemieckojęzyczne!

ESPI

EUROPEJSKI PRODUCENT TTSÓW Z NOWYM WŁAŚCICIELEM!
Acapela Group, dostawca generowanych głosów, został kupiony za kwotę 11,3 miliona dolarów przez
amerykańską firmę Tobii Dynavox. Nowy właściciel specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań
wspomagających komunikację, a przede wszystkim zapewnianiu najlepszych rozwiązań dla osób z
dysfunkcją mowy.
Jak podaje komunikat prasowy, produkty tych firm nadal będą dostępne jako samodzielne rozwiązania.

Do tej pory Acapela Group aktywnie uczestniczyła w dostarczaniu rozwiązań na rynku europejskim, także w
Polsce. Z zainteresowaniem będziemy obserwować poczynania nowego właściciela w oferowaniu
produktów na naszym rynku.
INFORMACJA O TRANSAKCJI

DZIĘKUJEMY!
Dzięki, że dotarliście aż tutaj

🤗 To nie jest ostatnie wydanie newslettera w tym roku. Oczekujcie

grudniowej, już prawie świątecznej przesyłki!

Trzymajcie się i do następnego!
Ekipa Techmo

techmo.pl
Niniejsza wiadomość trafiła 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 identyfikacji podatkowej NIP 6762464155 oraz numer statystyczny REGON 122823715.

