Indentive tecknar partneravtal med Artificial Solutions
Indentive inleder samarbete med Artificial Solutions, en av världens ledande aktörer inom AI konversation, en form av artificiell
intelligens som möjliggör kommunikation med applikationer, webbplatser och andra enheter via naturligt språk i form av röst-,
text-, berörings- och/eller gestinmatning. I och med samarbetet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin plattform och
sitt erbjudande till marknaden.
IoT innebär många möjligheter för såväl privatpersoner som företag och offentliga aktörer. Genom Partnerskapet med Artificial Solutions
kompletterar Indentive sin IoT-plattform med nya funktioner inom AI konversation, och utökar därmed sitt erbjudande till marknaden.
"Vi är väldigt glada över partnerskapet med Artificial Solutions som gör det möjligt att addera naturligt språk till vår Connective-plattform",
säger Anders Visell, VD på Indentive. "konverserande AI är på frammarsch som ett viktigt gränssnitt i det växande IoT-ekosystemet och
kommer att få stor betydelse för att konsumenterna enkelt, via röststyrning, ges tillgång till och kan hantera en mängd funktioner."
Med Connective, Indentives öppna plattform för IoT-tjänster, kan operatörer enkelt leverera digitala tjänster till konsumenter. Plattformen ger
slutanvändaren möjlighet att välja bland och använda de IoT-tjänster som erbjuds via en samlad applikation samt förenklar och effektiviserar
den komplexa kommunikationen mellan IoT-enheter.
Teneo®, Artificial Solutions revolutionerande utvecklingsplattform för AI konversation, gör det möjligt för företag att snabbt bygga en rad
applikationer för naturligt språk, allt från digitala anställda, mobila personliga assistenter och chatbottar till IoT-gränssnitt på 35 språk. Deep
Analytics ger ryggraden att genom endast interaktion, leverera maskininlärning och implicit personanpassning som möjliggör större förståelse
för individer, deras önskemål och preferenser.
Om Artificial Solutions
Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom artificiell konversationsintelligens, en gren av AI som gör det möjligt för människor att
kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter på sitt vardagliga, naturliga språk via röst-, text-, berörings- och/eller gestinmatning.
Koncernens avancerade plattform, Teneo®, som är optimerad för globala företag, gör det möjligt för företagsanvändare och utvecklare att
samarbeta och på rekordtid skapa sofistikerade, intelligenta applikationer som kan kommunicera på 35 språk, på flera plattformar och via
multipla kanaler.
Möjligheten att analysera och utnyttja enorma mängder konversationsdata, är helt integrerad inom Teneo, vilket möjliggör för djupa insikter
som avslöjar vad kunder verkligen tänker.
Med Artificial Solutions plattform Teneo® är det enkelt att implementera ett brett utbud av applikationer för naturligt språk såsom virtuella
assistenter, chatbottar och talbaserade konversationsgränssnitt för smarta enheter. Plattformen används redan idag av miljontals människor
världen över i hundratals privata företag och offentliga aktörer.
För mer information besök www.artificial-solutions.com
För mer information om Indentive, besök www.indentive.se
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