
Nowa KODA

Zmiany w KODA (wcześniej KODA Bots) to nie tylko nowy

zarząd w składzie Michał Pawełczyk (CEO),  Mariusz

Pełechaty (Head of Growth) oraz  Ola Bilińska (Head of

Customer Success). Koda rozpoczyna ekspansję na

zagraniczne rynki, otwiera biuro w San Francisco i prowadzi

rozmowy z inwestorami z Europy i USA.

Chcę wiedzieć co się zmieniło

Unima 2000 i Euvic

Po podpisaniu listu intencyjnego i informacjach o nowych

założeniach strategicznych Unimy 2000 przyszedł czas na

podpisanie umowy z grupą Euvic.  Przedmiotem umowy jest

współpraca Unimy 2000 i Euvic w zakresie świadczenia usług

programistyczno - projektowych. 

Czytam raport

Nowe finansowanie dla Talkie.ai

Talkie.ai pozyskało 12,5 mln zł na rozwój w obszarze MedTech

od polsko-austriackiego konsorcjum funduszy Venture

capital. Talkie.ai wykorzysta tę rundę finansowania na dalszą

specjalizację w tworzeniu rozwiązań dla branży healthcare

oraz rozbudowę bazy klientów w Stanach Zjednoczonych.

Co nowego?

InteliWISE w rękach Efecte?

Fińska grupa Efecte zaprosiła do dobrowolnego składania

ofert sprzedaży akcji  InteliWISE, rozpoczynając proces

wycofania tej spółki z rynku New Connect. Efecte przyjęło

oferty sprzedaży na 92,55% wszystkich akcji. InteliWISE

zapowiada integrację  rozwiązań konwersacyjnych AI z

technologią stosowaną wewnątrz Efecte.

Co dalej?
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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!

Choć sezon ogórkowy w pełni, to jednak sporo się dzieje...

Przejęcia i  zmiany  w branży voice, czyli dostaniecie kilka newsów od  naszych

Partnerów. Poza tym dowiecie się, dlaczego wykrywanie języka mówcy jest ważne i

czy warto to mieć? 
 

A na koniec serwujemy Wam powrót do przeszłości – czyli kultową grę strategiczną

okiem prawdziwego fana :)

Detekcja języka mówcy

Mowa ludzka, poza werbalnym komunikatem, zawiera

także dodatkowe informacje dotyczące mówcy. Dlatego

rozpoznawanie wieku, płci czy emocji mówcy jest możliwe

i  może mieć  kluczowe znaczenie z punktu widzenia

projektowania dialogu. 

Ale co z językiem? Czy voicebot może rozpoznawać

wtrącenia obcojęzyczne lub wykrywać język mówcy? Tak!

Techmo ASR wykrywa cztery języki - polski, angielski,

hiszpański oraz ukraiński. Co ważnie, nasze algorytmy AI radzą sobie także z akcentem. 

Partnerzy Techmo prężą muskuły

Hirołsi w Techmo

Kultowa gra Heroes of Might & Magic III to już nie jest ta

sama gra sprzed 23 lat,  którą wiele osób pamięta z

czasów szkolnych. Za sprawą szeregu fanowskich

modyfikacji, stała się areną e-sportowych  zmagań.

Największe grupy entuzjastów tej gry budują swoje

społeczności na platformie Discord, organizują turnieje

i streamują rozgrywki, między innymi na portalu H3gg.

Ale dlaczego akurat „Hirołsi” u nas? Bo jak wiecie, nie

samym kodem żyje człowiek! Janek Woźniak, który na co

dzień  pracuje nad rozwojem oprogramowania  w

Techmo, „po godzinach"  jest  graczem piątej dywizji

polskiej ligi i bierze udział w oficjalnych turniejach tej

gry. Z Jankiem mogliście zmierzyć się w ostatniej edycji Mistrzostw Polski oraz podczas

pierwszych, oficjalnych Mistrzostw Świata, których finał odbył się w tym roku w

Krakowie.

Chce zagrać w turnieju!

Dziękujemy!

Relaksujcie się i zbierajcie siły, bo podobno odpoczywać też trzeba umieć :)
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