Nie ładuje się poprawnie? Przeczytaj online

Przyjaciele Techmo!
W tym newsletterze przeczytacie o głosowej automatyzacji procesów HR i o tym,
co robiliśmy na targach przemysłowych. Poznacie także zalety głosu dedykowanego.
Dostaniecie zaproszenie na rozmowę z botem medycznym oraz dowiecie się, jak
wykorzystano sztuczną inteligencję w „Top Gun: Maverick" i kto zamierza spędzić
wakacje z nami!

Boty potrafią w HR
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w
czasie ostatnich dwóch lat przeszły istotną
transformację. Organizacje musiały skupić się
na przetrwaniu, a jednocześnie szukać
możliwości
lepszego
godzenia
zadań
zawodowych i życia prywatnego zatrudnianych pracowników. Tym bardziej wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań, w tym automatyzacji w procesach rekrutacji czy onboardingu
stało się ważnym elementem wspierającym organizację.
Przy współpracy z firmą Sprint przygotowaliśmy interesujący whitepaper, opisujący
głosową automatyzację procesów HR. Jest to przykład owocnej współpracy bota i
człowieka w firmie Wielton. Oczywiście z wykorzystaniem Techmo TTS/ASR

😉

Czytam whitepaper

Wyrazić markę głosem
Stale poszerzamy nasze portfolio syntezy mowy o nowe
głosy. Nasz ostatni głos „Michał" charakteryzuje się
neutralnym charakterem i wyważoną ekspresją. To świetny
przykład skutecznego syntezatora mowy, który spełnia
oczekiwania różnych odbiorców.
Nasi klienci coraz częściej poszukują niepowtarzalnego
rozwiązania,
stworzonego
na potrzeby zarówno
konkretnego zastosowania, jak i identyfikacji marki.
Dedykowany głos syntezy mowy z definicji cechuje wyjątkowość i wysoki poziom cech
prozodycznych. Dzięki temu, komunikaty są jeszcze lepiej dopasowane do dialogu.
Jednocześnie unikalny głos staje się elementem tożsamości i wpływa na rozpoznawalność
marki. Wszystkie głosy tworzone przez Techmo mają dodatkowe możliwości kontroli i
sterowania brzmieniem.
O tym, czym kierował się mBank, tworząc głos bota „Marka", przeczytacie w rozmowie z
ekspertem banku Kariną Daniel, w naszym raporcie „Voiceboty i Ludzie".

Czytam raport

Techmo na Warsaw Industry Automatica
Eksplorując nowe kierunki zastosowania naszych technologii,
zmierzamy w kierunku przemysłu. To mocno customizowane
środowisko i choć kluczowe założenia mogą się powtarzać,
to jednak każdy projekt przemysłowy jest mocno szyty na
miarę. Na targach Warsaw Industry Automatica
spotkaliśmy wielu fachowców automatyzujących procesy
przemysłowe z różnych obszarów.
Zgodnie z przywidywaniami, idea zaprzęgnięcia technologii
głosowych do automatyzacji procesów przemysłowych
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Czasami trzeba kogoś zainspirować, pokazać, gdzie jest
możliwość głosowej automatyzacji procesu produkcyjnego. My także szukamy inspiracji i nowego
potencjału. Przekazane doświadczenia, pomysły czy uświadomienie pewnych potrzeb pokazuje, że
warto być otwartym na udział w takich wydarzeniach.
Michał Wątor, Business Developer w Techmo

Oglądam relację z targów

Pomożesz w obsłudze pacjentów?

Medycyna potrzebuje wsparcia sztucznej inteligencji i jest to dobry moment, aby zacząć
działać! Wraz z firmą MedSI realizujemy projekt, który wesprze pracę placówek
medycznych, tworząc nowoczesny, telefoniczny system głosowej obsługi pacjentów.
Asystent głosowy zada kluczowe pytania oraz pokieruje do odpowiednich specjalistów.
Jednak zanim stanie się nieocenioną pomocą, musi się jeszcze wiele nauczyć.
Jak możesz pomóc? Dzięki, że pytasz!
Zadzwoń pod numer +48 71 718 73 05 i odpowiedz na kilka pytań!
Boli Cię brzuch? Nadepnąłeś na klocek LEGO, a może jest Ci smutno? Nasz bot chętnie o
tym posłucha. Nie martw się, wszystkie nagrania są anonimizowane, więc nie naślemy na
Ciebie fejkowych botów z fotowoltaiki
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Projekt jest realizowany w ramach konkursu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021.

Czytam artykuł

AI w „Top Gun: Maverick"
Val Kilmer, pomimo utraty głosu ponownie pojawił
się jako Tom „Iceman" Kazansky u boku Toma
Cruise'a.
62-letni aktor stracił głos po przejściu tracheotomii
w 2014 roku w ramach leczenia raka krtani. Jednak,
przy użyciu technologii Deep Fake, jego głos został
odtworzony i wykorzystany w kontynuacji wielkiego
przeboju lat 80. Ostateczna wersja powstała na
podstawie archiwalnych próbek głosu aktora.
Skromnie dodamy, że my to potrafiliśmy 2 lata temu.
Aktualnie uczestniczymy w projekcie, mającym na
celu
wykrywanie
głosów
tworzonych
w
technologii Deep Fake, opowiemy Wam o tym w najbliższym numerze Newslettera.

Czytam więcej

Wakacje z Machine Learning? Why not?
Ruszamy z kolejną edycją letnich praktyk w
Techmo!
Właśnie
wybraliśmy
trzy
utalentowane i ambitne osoby, które chcą wejść
do świata technologii głosowych i zdobyć
unikalne kompetencje.
Co dla nich przygotowaliśmy? 3 miesiące płatnej praktyki w systemie hybrydowym,
niezbędne narzędzia, masę wiedzy oraz ogrom cierpliwości i wsparcia od doświadczonych
developerów. Chcemy ponowić sukces poprzednich edycji! Liczymy, że to właśnie im
zaproponujemy wspólną, dalszą drogę.
Gratulujemy! Strasznie się cieszymy
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Dziękujemy!
Do zobaczenia w wakacje!
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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

