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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!

Z tego Newslettera dowiecie  się, jak działają hybrydowe modele rozpoznawania

mowy oraz w jaki sposób Techmo ASR będzie wykorzystane w podcastach.

Jako FIRMA-IDEA staramy się pozytywnie wpływać na otoczenie i realizować projekty,

które służą większej społeczności. Tak jak w przypadku naszego najnowszego projektu

R&D, usprawniającego kontakt z placówkami medycznymi.

Idzie nowe

Zmiany są nieodłączną częścią biznesu. Choć brzmi to jak

banał, w momencie kiedy trzeba się z tym mierzyć, nie jest to

już takie oczywiste ani łatwe do zaakceptowania. Jako firma

technologiczna wiemy to bardzo dobrze. Codziennością są

dla nas testy nowych wersji oprogramowania, ich wdrażanie i

adaptacja do zmieniających się warunków. Można

powiedzieć, że nasza dewiza mogłaby brzmieć: Learning by

doing. Na szczęście tylko czasem. Trochę się już

nauczyliśmy… 

Aktualne zmiany w Zarządzie i strukturze udziałowej

Techmo sp. z o.o. są następstwem wielu rozmów i ustaleń. Ich wynikiem była sprzedaż całości

udziałów przez Bartosza Ziółko i rezygnacja z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie został

powołany nowy Zarząd w składzie: Tomasz Jadczyk, Szymon Pałka, Tomasz Pędzimąż i Piotr

Stankiewicz.

W imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów bardzo dziękuję Bartkowi za jego wkład i pracę.

Można śmiało powiedzieć, że bez niego nie byłoby Techmo w tym kształcie i wymiarze. Bardzo

dziękuję też całej załodze Techmo, która nam zaufała. Zamierzamy tego zaufania nie zawieść.

Firma działa stabilnie, ciężko pracujemy i wszystkie tematy biznesowe, okołobiznesowe i badawczo-

rozwojowe toczą się sprawnie. Puentując banałem, który nim nie jest — Technologie głosowe mają

wielką przyszłość! Ta przyszłość jest przed nami. Łapiemy dobry wiatr i ruszamy w dalszy rejs.

Śmiało i zdecydowanie. Przed nami nowe wyzwania, nieznane dotąd morza. Nowe branże, kolejne

języki i zastosowania.

Piotr Stankiewicz, członek zarządu firmy Techmo

Jak działają modele hybrydowe?

Współczesne rozpoznawanie mowy polega na

uczeniu sieci neuronowych powtarzalnych wzorców

w nagraniach. Odbywa się to  poprzez dzielenie

dźwięków na głoski lub słowa. 

W przypadku wdrożeń Techmo szczególnie

atrakcyjne okazały się modele hybrydowe. Model

akustyczny, czyli sieć neuronowa, określa, jakie

głoski mogły zostać wypowiedziane w danym

fragmencie nagrania. Natomiast model językowy

generuje ostateczne rozpoznanie na podstawie tego,

jakich fraz najczęściej używają rozmówcy. 

Połączenie tych dwóch modeli pozwala nie tylko na osiągnięcie bardzo dobrych i

stabilnych wyników, ale też na szybkie dotrenowanie modelu pod konkretne potrzeby

klienta.

Pirios pod skrzydłami Asseco

Jeden z czołowych dostawców rozwiązań automatyzujących procesy obsługi klienta, a

zarazem nasz Partner — Pirios S.A. stał się częścią globalnej spółki Asseco Data Systems.

Grupa Asseco to absolutnie najlepszy inwestor, o jakim

mogliśmy pomyśleć. Przede wszystkim dlatego, że to

niekwestionowany lider na polskim rynku, doskonale

rozumiejący biznes IT w zakresie wytwarzania i wdrażania

oprogramowania. Posiadający ugruntowany model federacyjny,

w którym spółki w grupie zyskują potencjał nowych rynków. Ale

jednocześnie dbający o zachowanie ich podmiotowości, dzięki

czemu duch przedsiębiorczości i innowacyjności nie jest

ograniczany sztywnym "gorsetem" korporacji.

Pirios rozpoczyna właśnie kolejny, fascynujący etap rozwoju.

Chcemy wykorzystywać synergię i potencjał, jaki oferuje Asseco do dalszego dynamicznego rozwoju

– również na międzynarodowych rynkach.

Jacek Jacheć, członek zarządu firmy Pirios

Więcej informacji

Monitorowanie treści w sieci

Firma  Hinter udostępnia narzędzia  do

monitorowania treści video i audio w Internecie.

Stworzona aplikacja  Hintech pomaga w

zbieraniu, zarządzaniu i analizowaniu danych z

podcastów. 

Nasza współpraca obejmuje wykorzystanie technologii Techmo ASR. Transkrypcja dźwięku

na tekst umożliwi wyszukiwanie i analizę słów kluczowych. Dzięki temu klienci otrzymają

innowacyjne narzędzie do monitorowania informacji na temat swojej marki i produktów w

sieci.

FIRMA-IDEA

Małopolska Open Eyes Economy Hub wspiera firmy, które rozwijają się w obszarach

inteligentnych rozwiązań. Jednocześnie oddziałują pozytywnie na swoje otoczenie i nie

zapominają o wyższych wartościach. W związku z tym zostaliśmy zaproszeni do

przedstawienia naszej działalności w szerszej perspektywie.

Nasza idea została trafnie sformułowana przez Maćka, naszego Machine Learning

Engineer: Jesteśmy wszędzie tam, gdzie maszyna potrzebuje usłyszeć człowieka.

Wirtualny asystent w służbie POZ

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie

inauguracyjne uczestników projektu R&D

prowadzonego przez MedSI i Techmo.  

„Automatyczny, telefoniczny system obsługi pacjentów”

ma na celu stworzenie inteligentnego głosowego

asystenta medycznego. Jego główne zadania to

przeprowadzenie wywiadu medycznego  oraz

przypisywanie pacjentów do poszczególnych świadczeń

zdrowotnych w polskich placówkach medycznych. 

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021.

Dziękujemy!

Jeśli jakiś temat szczególnie Cię zainteresował, napisz do nas!

Jesteśmy aktywni również na LinkedIn i Facebook.
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