Proiecte
Inteligență artificială

Transcriere din voce în text

Videoconferință peste
internet

 Focus pe aplicarea Inteligenţei Artificiale Conversaţionale în
economie, ]n special pe dezvoltarea şi implementarea
sistemelor chatbot
 Arii de competență: chatbot, voicebot, mobile, Inteligență
Artificială şi Machine Learning
 Parte a unui ecosistem internaţional şi avem parteneriate cu
cele mai relevante nume din industria IT

Servicii
 Dezvoltare şi implementare chatbot
Analiză, dezvoltare conversaţii, proiectare fluxuri, integrare
cu alte sisteme, analiza rezultatelor, transfer de know how
către clienți

 Dezvoltare de addon-uri
Echipa noastră vă poate ajuta să creaţi conversaţii şi
interacţiuni foarte specifice pentru a creşte calitatea
interacţiunii cu utilizatorii

 Servicii de mentenanţă şi suport
Suport complet pentru administrarea chatbotilor
implementați, upgrade-ur, intreținere, suport tehnic 24/7

Beneficii
 Reducere costuri
 Automatizarea proceselor
 Generare leaduri
 Colectare de informaţii
 Personalizarea interacţiunii cu clienţii
 Implementare rapidă
 Multilingv

Adresabilitate
Sănătate
- rezervări și confirmări de consultați
- completări de rețete, servicii de reminder
pentru administrarea medicației la timp
- recomandări de tratament
- monitorizarea stării de sănătate a
pacienților

Real estate
- colectarea de informații pentru generarea
de recomandări personalizate
- validarea ofertelor
- rezervări

E-commerce
- recomandări personalizate
- căutări de produse
- plasarea comenzilor
- suport pentru efectuarea de plăți

Educație
- sisteme inteligente de tutoring, evaluări și,
recomandări personalizate
- recrutarea de noi elevi

Turism
- servicii de căutare de destinații
- recomandări personalizate
- rezervări și confirmări
- livrarea de informații specifice
- plăți
- preluare feedback

Finanțe
- livrări de informații de cont, rate, dobânzi,
termene de plată, rapoarte de activitate
- servicii de suport pentru operațiuni
bancare

HR și recrutare
- înregistrarea candidaților
- realizarea de interviuri preliminare
- livrarea de informații uzuale
- preluarea feedback

Implementare
 Proiectele RolaxIT pornesc de la cei 120 chatboţi
de referinţă pentru mai multe domenii de activitate
https://rolaxit.com/shop/ la care se adaugă serviciile
de customizare, în funcţie de cerinţe şi
complexitate.
 Stabilirea funcţiilor pe care urmează să le realizeze
 Realizarea flowchart-ului care defineşte structura
chatbot-ului pentru realizarea funcţiilor propuse
 Analiza şi alegerea modelelor şi metodelor care să
fie folosite pentru realizarea chatbot-ului
 Executarea lucrărilor de programare şi conexiune cu
mediul de programare în care va lucra chatbotul
 Trainingul chatbot-ului
 Implementarea efectivă la client
 Testare şi punere în producţie

TRANSCRIERI. TRADUCERI. SUBTITRĂRI.

Soluție completă bazată pe AI (inteligență
artificială) de transcriere automată a
înregistrărilor audio sau video în 37 de
limbi și traducere automată în 110 limbi.

www.scriptoman.ro

Servicii
 Transcriere automată fişiere
audio/video
 Subtitrari
 Traducere automată a fişierelor
text și a înregistrarilor audio/video
 Arhivare fişiere
 Editare profesională

Funcționalități


Multiple formate video sau audio



Transcrierile sunt livrate în format txt, Word, pdf, SRT, JSON



Suportă fişiere audio multicanal (1-6)



Editor performant de transcriere



Pasajele marcate cronologic



Identifica vorbitorii şi face alocarea pasajelor



Permite adăugarea de cuvinte/expresii specifice



Permite adăugare de cuvinte şi termeni contextuali



Acuratețe de peste 90%



Ştergerea automată a fişierelor la un termen predefinit de utilizator



Suportă înregistrări telefonice şi radio



Costuri transparente prin previzualizarea numărului de minute la
încărcarea fișierelor în browser

Forme de livrare

 As a Service prin intermediul site-ului. Fişierele
sunt încărcat în contul de client, iar clientul este
notificat prin email in momentul finalizarii
transcrierii.
 Transcrierile se pot edita/descarca din contul de
client
 Licenţa perpetua instalată în cloud
 Licenţe perpetua instalata pe serverul
beneficiarului

Transcriere inteligentă în 37 de limbi
Arabic
Armenian
Bulgarian
Catalan
Chinese (Cantonese)
Chinese (Mandarin)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Hebrew
Hindi
Hungarian

Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Thai
Turkish
Vietnamese

Video conferință online
www.hypertalk.net



Realizată de o firmă românească, HyperMedia din Cluj



Platformă de video comunicare peste internet, în cloud public sau on-premises



Accesibilă numai din browser – fără instalarea vreunei aplicații pe calculator



Accesibilă și pe dispozitive mobile cu Android și iOS



Sigură – criptarea fiecărei sesiuni / acces exclusiv pentru invitați / un token unic per
participant



Interfață și suport în limba română



Programare întâlniri



White board



Rise hand



Partajare documente, ecran calculator, aplicații



Rapoarte



Mesaje text



Managementul participanților



Înregistrare video / audio a sesiunilor



Și multe altele!!!!

HyperTalk Web
Meeting

HyperTalk
MedDesk

HyperTalk
Education

Sistem de video conferință online pentru
administrațiile publice

Sistem de consultanții medicale online

Sistem educațional online

Comunicare între angajați sau comunicarea
cu cetățenii precum: audiențe virtuale,
participare la ședinte deschise, interviuri, etc

Desfășurarea procesului educațional online

Oferă posibilitatea de a realiza consultații
medicale și psihologice online

Include:

Include:

Include:
•

Managementul pacienților

Management centralizat



•

Conturi individuale sau familiale

Organizarea de cursuri online sau hybride



•

Managementul participanților



Istoricul medical al pacientului

•

Securitate sporită – criptarea fiecărei sesiuni,
administrare centralizată, sistem de întregistrare în
format proprietar, token de acces pentru fiecare
invitat

Protocoale medicale

Organizarea pe clase, ani de studiu, discipline



•

Managementul programului medicilor

Bibliotecă virtuală



•

Rapoarte medicale

Laborator virtual pentru lucru colaborativ



•

Sistem de evaluare



Partajare de documente, ecran calculator, fișiere



•

Realizare și distribuire de conținut educațional



Acces direct de pe pagina instituției







Interfață în româna, utilizare din browser, de pe orice
fel de dispozitiv
Instalare în cloud public sau în centrul de date al
instituției

Rapoarte sintetice privind activitatea de consultații
https://med.hypertalk.net/

www.hypertalk.net

Facil

Partajare între pacient și medic de documente,
ecran calculator, aplicații



Modern

online

Accesibil

Românesc

https://edu.hypertalk.net/

Sigur

Util

