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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!
Oddajemy w Wasze ręce drugie wydanie raportu Voiceboty i Ludzie – dokumentu, w

którym prezentujemy obraz branży technologii głosowych. Poza tym zdradzamy kilka

szczegółów na temat rozpoznawania wieku mówcy przez nasze systemy.

W dalszej części znajdziecie informacje na temat nowego inwestora w Unima 2000

oraz obranej strategii biznesowej obu spółek.

Napisaliśmy tez kilka słów na temat międzynarodowych targów w Barcelonie, gdzie

zaprezentowaliśmy nasze technologie w 3 wersjach językowych. W kwietniu

rozmawialiśmy także o najbliższych planach Techmo w obszarze biznesowym  i

technologicznym.

Raport Voiceboty i Ludzie

Z radością informujemy, że raport Voiceboty i Ludzie jest

już dostępny!

Do tej edycji zaprosiliśmy 22 firmy związane z branżą

głosową. Wśród nich znajdują się zarówno integratorzy,

klienci końcowi jak i eksperci. Ta publikacja jest dla nas bardzo ważna, ponieważ

pokładamy nadzieję, że pomoże budować świadomość i wartość na rynku rozwiązań

głosowych. Chcieliśmy pokazać Państwu, jak zmienia się rynek voicebotów, dokąd zmierza

branża i jakie są aktualne wyzwania jej uczestników. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie

zapytali również o ulubiony voicebot w popkulturze :)

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za wkład w tworzenie tego dokumentu.

Czytelnikom, życzymy ciekawej i inspirującej lektury!

Raport Voiceboty i Ludzie

Skąd sieci neuronowe wiedzą ile masz lat?

Naturalność rozmowy z botem jest niezwykle

istotna. To dzięki niej, rozmówca odczuwa

przyjemność z rozmowy. Dostosowanie dialogu

do wieku rozmówcy, znacząco poprawia

naturalność rozmowy z botem. Tą i wiele innych

funkcjonalności,   rozwijamy w ramach prac nad

Techmo Speech Automation.

Zatem, skąd systemy Techmo wiedzą, w jakim jesteś wieku? Na początek porównujemy

Twój głos z bazą głosów innych osób. W ten sposób zamieniamy wypowiedź na ciąg cyfr

reprezentujących cechy Twojego głosu, którymi różnisz się od innych ludzi. Następnie

cyfrowa reprezentacja głosu jest przetwarzana przez sieć neuronową, którą nauczyliśmy

szukać podobieństw w głosach ludzi w podobnym wieku.

Nowy inwestor w Unima 2000 S.A.

Zarząd spółki Unima 2000  Systemy Teleinformatyczne podpisał list intencyjny dotyczący

strategicznej współpracy z grupą Euvic.

W ramach otwartego w maju 2021 procesu wyboru opcji

strategicznych dla Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne

S.A., jako Zarząd Spółki, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy

z Grupą Euvic. Wiązała się ona z wejściem Euvic IT S.A. do

Akcjonariatu Unima 2000. Na mocy podpisanego listu intencyjnego z

Grupą Euvic, zakończyliśmy proces wyboru opcji strategicznych. 

Rozpoczęliśmy pracę nad wspólną strategią biznesową, opartą na

synergii pomiędzy liniami biznesowymi spółek, a jednocześnie zgodną

z intencją strony Euvic, polegającą na zwiększeniu zaangażowania w

rozwój spółki Unima 2000. 

Dzięki tym działaniom zyskaliśmy nowego inwestora branżowego, a jednocześnie znaczącego

partnera biznesowego z Rynku IT o szerokim zapleczu kompetencyjnym. Grupa Euvic, dzięki

nawiązanej współpracy zyskała unikalne kompetencje oraz doświadczenie produktowe budowane

przez zespół Unima 2000 od ponad 30 lat.

Piotr Urbaniec, wiceprezes Zarządu Unima 2000

Komunikat na stronie

Czas na strategię... i relaks

W ostatnim czasie niewiele było okazji do spotkań w pełnym gronie, w szczególności

osobistych.  Postanowiliśmy to zmienić i  połączyć przyjemne z pożytecznym. Na ostatnim

spotkaniu integracyjnym zarząd Techmo przedstawił plany na najbliższy rok (o szczegółach

usłyszycie niedługo). Potem były już tylko rozmowy, planszówki i quiz 🙂

To będzie dla nas  rok pełen wyzwań, ale jesteśmy na nie gotowi! Branża rozwiązań

głosowych rośnie w siłę, a to nas niezmiernie cieszy.

Techmo na Advanced Factories

Expo&Congress

Międzynarodowe targi ADVANCED FACTORIES

Expo&Congress skupiają najbardziej

innowacyjne firmy, zarówno w zakresie

automatyki przemysłowej jak i technologii

wspierających koncepcję Przemysł 4.0.. Podczas

tego prestiżowego wydarzenia, wyznaczane są

trendy pod względem transformacji cyfrowej w

przemyśle.

Dzięki współpracy z Scale-up Champions,

zaprezentowaliśmy nasze technologie

międzynarodowej publiczności. Dodatkowo

uczestnicy wydarzenia mieli możliwość

sprawdzenia możliwości Techmo ASR i Techmo

TTS w 3 wersjach językowych, również w języku hiszpańskim.

Strona wydarzenia

Dziękujemy!

Przed nami majówka!

Mamy już kilka pomysłów na najbliższe dni, a Wy jaki macie plan?

Udanego wypoczynku!
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