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Niniejsza wiadomość trafiła do Ciebie, jako członka

wielkiej rodziny Techmo. W każdej chwili możesz z

nich zrezygnować, jednak będzie nam niezwykle

miło jak zostaniesz z nami na dłużej!

Anulowanie subskrypcji

Nie ładuje się poprawnie? Przeczytaj online

Przyjaciele Techmo!
Styczniowy Newsletter serwujemy Wam w odświeżonej formie 🙂

Co w nim znajdziecie? Zaproszenie do konkursu, który ma wyłonić najbardziej

efektywne wdrożenie, m.in. z udziałem asystentów głosowych. 

Polecamy też najnowszy raport Gartnera — co przyniesienie nam rok 2022 

w technologii?  Grono odbiorców Techmo ASR rośnie! Tym razem nasze

oprogramowanie zawędrowało za ocean! Tymczasem szkolimy kolejnych

partnerów, a w sieci krąży już wywiad na temat projektu VAMP.

Techmo ASR dostępny w USA

Talkie.ai to polska platforma pozwalająca na

kompleksową obsługę firm w zakresie asystentów

głosowych bazujących na sztucznej inteligencji.

Głównymi klientami Talkie.ai są ING Lease, TUI,

Columbus Energy czy Jean Louis David. Ponadto,

wspólnie z Talkie.ai pracowaliśmy nad wdrożeniami

dla firm AmRest czy APACZKA.

Dzięki partnerskiej współpracy, nasze

oprogramowanie do rozpoznawania mowy w

języku angielskim jest już wykorzystywane w USA w

branży usług ubezpieczeniowo-finansowych.

Szkolimy Voice Contact Center

Przeprowadziliśmy szkolenie biznesowe z Voice

Contact Center – spółką, wchodzącą w skład

notowanej na giełdzie grupy OEX. Autorskim

rozwiązaniem tej firmy jest Primebot –

platforma voicebot i chatbot, stworzona z

wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Nasza współpraca rozpoczęła się od wyposażenia Primebota w dodatkowy interfejs do

rozpoznawania i syntezy mowy. Następnie nasza technologia była wykorzystywana  w

projekcie dla firmy windykacyjnej, prowadzonym przez Voice Contact Center oraz

SentiOne. Jako partner technologiczny firmy Voice Contact Center, dbamy o to, aby nasi

klienci mieli możliwość pełnej automatyzacji procesów obsługowych w modelu on-

premise.

Gartner - trendy technologiczne na rok 2022

W najnowszym raporcie „Top Strategic

Technology Trends for 2022” Gartner identyfikuje

12 strategicznych trendów, które będą miały

kluczowe znaczenie dla biznesu i innowacji w

ciągu najbliższych kilku lat. Wśród nich znalazły

się Data fabric, Siatka bezpieczeństwa

cybernetycznego (Cybersecurity Mesh) a także

Hiperautomatyzacja, optymalizacje w zakresie

wykorzystania AI i inne. 

Jak widać, coraz większy nacisk na wzrost  i cyfryzację, pociąga za sobą szereg działań

automatyzujących procesy biznesowe oraz IT.

Zapoznaj się z raportem

Konkurs dla Mocarzy Hiperautomatyzacji

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim

konkursie „Mocarze HiperAutomatyzacji”. 

Jest to inicjatywa organizatorów konferencji

HiperAutomatyzacja, którzy planują nagrodzić

najefektywniejsze wdrożenia. Przewidziano

kilka kategorii, między innymi inteligentni

asystenci, czyli automatyzacja z

wykorzystaniem chatbotów i voicebotów. 

Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno użytkownicy końcowi jak i dostawcy rozwiązań IT,

termin upływa 28 lutego 2022 r.

Więcej na stronie konkursu

Opieka LUXMED w Techmo

Jesteśmy zespołem młodych i aktywnych ludzi, którzy dbają o swoje zdrowie. Jednak

możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem i bezpłatnego wykonania badań jest dla nas

bardzo cenna. Od niedawna wspiera nas w tym grupa LUXMED, oferując pełny dostęp do

placówek medycznych na terenie Polski. Gdy wiemy, że zdrowie nasze i naszych bliskich

jest w dobrych rękach, możemy skupić się na pracy zawodowej, hobby czy uprawianiu

sportów. 

A jak widać w opublikowanym filmie, ludzie Techmo to ludzie z zainteresowaniami 🙂

Głos markerem twojego zdrowia

VAMP to kolejny projekt Techmo, w którym

działamy w obszarze medycyny. Postanowiliśmy

sprawdzić, jakie zmiany w głosie mogą wskazywać

na rozwój chorób. Nasze oprogramowanie

umożliwia analizę sygnałów akustycznych i na tej

podstawie określa prawdopodobieństwo

wystąpienia chorób psychicznych, w tym

neurodegeneracyjnych, a także wybranych chorób

układu oddechowego i krążenia. 

Więcej na temat projektu VAMP można przeczytać

w wywiadzie prof. Mariusza Ziółko, opublikowanym przez OSOZ Polska.

Przeczytaj wywiad VAMP

Raport Techmo Grudzień

Ostatni numer raportu Techmo poświęcony

jest tematom związanym z cyfryzacją i AI. 

Czytamy w nim, między innymi o powrocie

koronabota, automatach paczkowych z

Poczty Polskiej oraz wizji przyszłości i

zagrożeniach związanych z dostępem do

osobistych danych. 

Z zagranicznych newsów przestawiamy

kontrowersyjne przejęcie Nuance przez Microsoft oraz kolejne zastosowania AI — tym

razem HR, dubbingowane treści filmowe oraz radio.

Przeczytaj Raport

Dziękujemy!
Mamy nadzieję, że u Was też dzieje się dużo dobrego.

Wracamy w lutym!

Ps. Chętnie usłyszymy co sądzisz o nowej wersji naszego newslettera 🙂
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