NICOpro Kft fejlesztési projektek
Ssz. Projekt megnevezés Projekt termék, szolgáltatás

Hol áll most? Készültség

Kire van szükség?

Mire van szükség?

Megjegyzés

MOBISEC
ELŐFIZETŐI/SZOLG
ÁLTATÓI HÁLÓZAT
NYILVÁNOSSÁG
SZÁMÁRA

Az üzleti, magánéleti, titkosított VoIP alapú mobil beszélgetések, valamint diktált
hanganyagok sokoldalú hasznosítását szolgáló, védett beszédrögzítő, kezelő és
feldolgozó rendszer iOS, Android, Windows Phone operációs rendszerű okos
telefonokra, több ezres-tízezres nagyságrendű előfizetői szolgáltatás keretében,
bérelhető tárhellyel és utó feldolgozási lehetőséggel.
fejlesztésre előkészítve

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 100.000.000 Ft, mely a
szolgáltatások módosításával
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

megfelelő saját
szakmai
készséggel és
alvállalkozókkal
rendelkezünk

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 100.000.000 Ft, mely a
szolgáltatások módosításával
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

2.

COMSECPN-ZÁRT
KOMMUNIKÁCIÓS
PN RENDSZER

Közigazgatási intézmények, cégek, gazdasági társaságok, KKV-k részére
szervezetenkénti, titkosított VoIP alapú, védett, mobil, saját, zárt kommunikációs
hálózatok iOS, Android, Windows Phone okos telefonokra, központi
beszédrögzítési, kezelési és feldolgozási lehetőséggel.
fejlesztésre előkészítve

megfelelő saját
szakmai
készséggel és
alvállalkozókkal
rendelkezünk

3.

A közigazgatási intézmények, a cégek, a gazdasági társaságok, a KKV-k és a
ABSONIC
magánszemélyek mindennapi beszédinformáció tömege egységes, hatékony
beszédkezelő és
rögzítésének (mikrofonokról és távközlési eszközökről), kezelésének,
feldolgozó rendszer feldolgozásának (speech-to-text) sokoldalú megoldása a meglévő és az új
számítógépek másodlagos kihasználásával
család

4.

ÚJ ABSONIC PLUSDIGITÁLIS
BESZÉDKEZELŐ ÉS
FELDOLGOZÓ
RENDSZEREK

5.

DICSTATION,
autóvezetés közbeni Földi, vízi, légi járművekben használható diktáló, beszédfelismerő funkcióval
munkavégzéshez
(speech-to-text) is rendelkező beszédrögzítő/kezelő/feldolgozó/továbbító
rendszer
diktáló rendszer

1.

6.

késztermék / rendszer

A közigazgatási intézmények, a cégek, a gazdasági társaságok, a KKV-k és a
magánszemélyek mindennapi beszédinformáció tömege egységes, hatékony
rögzítésének (mikrofonokról és távközlési eszközökről), kezelésének,
feldolgozásának (speech-to-text) sokoldalú megoldása a meglévő és az új
számítógépek másodlagos kihasználásával, a javított, korszerűsített, átdolgozott
ABSONIC rendszerek új szolgáltatás együttesével (hardver és szoftver).
félkész termék / rendszer

fejlesztésre előkészítve

Infokommunikációs, autonóm beszédrögzítő és átjátszó állomás: Mobiltelefonok
és más távközlési kapcsolatok beszédrögzítésének megoldása sokoldalú,
autonóm átjátszó, védett összekapcsoló állomással: közigazgatási intézmények,
RECSTATION, önálló cégek, gazdasági társaságok, KKV-k, magánszemélyek távközlési kapcsolatai
beszédrögzítő és
rögzítésének, kezelésének és feldolgozásának céljából. Ügynök, üzletember,
infokommunikációs vállalkozó, magánszemély, politikus és minden belföldön és külföldön mozgó
magánszemély, intézmény, szervezet, cég részére
alap-funkciójában késztermék
átjátszó állomás

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

* gyártás (raktárkészlet) az értékesítő
partner igényétől függően kb
10.000.000 forintos nagyságrendben
* piackutatás, marketing: az ezt végző saját gyártásban
cég igényétől függően: minimum
és saját gyártás
10.000.000 forintos nagyságrendben szervezésben

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 100.000.000 Ft, mely a
szolgáltatások módosításával
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

megfelelő saját
szakmai
készséggel
rendelkezünk

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 50.000.000 Ft, mely a
szolgáltatásoktól illetve a kivitelezési
terjedelemtől függően módosítva
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

megfelelő saját
szakmai
készséggel
rendelkezünk

A jelenleg meglévő alaptermék esetén:
* gyártás (raktárkészlet) az értékesítő
partner igényétől függően kb
10.000.000 forintos nagyságrendben
* piackutatás, marketing: az ezt végző
cég igényétől függően: minimum
* Finanszírozó - közös cég vagy
10.000.000 forintos nagyságrendben
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás * A továbbfejlesztéséhez kb
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt 30.000.000 Ft, mely a szolgáltatások
* piackutató, marketinges, értékesítő
módosításával növelhető és más
partner
projektekkel is összevonható

megfelelő saját
szakmai
készséggel
rendelkezünk

Ssz. Projekt megnevezés Projekt termék, szolgáltatás
A valós idejű és/vagy tárolt beszéd felismerése (speech-to-text), a beszélő
azonosítása (speaker identification) mikrofonos (16 kHz), 16 bit) és távközlési
felvételeknél (8 kHz, 8 bit), izolált szavasan és contex-usos, hang analízist is
végző, beszélő független megoldással magyar és más nyelvekre egy sajátosan
ritka technológiával saját szervezésben is kidolgozható, akár 6 esetleg 12
hónapon belül (egy – két nyelvre, de később többre is), megfelelő mértékű
fejlesztési forrásokkal.

Hol áll most? Készültség

Kire van szükség?

Mire van szükség?

Megjegyzés

speech-to-text és speaker
identification: nem izolált
szavas, beszélő független, 8 és
16 kHz-es mintavételekhez
(mikrofon és telefon), saját
megoldás az ABSONIC-ba
integrálhatóan, fejlesztésre
előkészítve

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 100.000.000 Ft, mely a
szolgáltatások módosításával
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

megfelelő
alvállalkozóval
rendelkezünk

7.

SPEECH-TO-TEXT,
beszédfelismerő

8.

* Egyetemi és más oktatások beszédrögzítése és automatikus
beszédfelismerése (speech-to-text) valamint ennek valós időben történő
LECTURESTATION kijelzése az előadóterem kijelzőjén. Ezek egyidejű feltöltése egy szerverre,
egyetemi és más
ahonnan a hallgatók bármikor letölthetik vagy online feldolgozhatják.*
oktatások valamint Elektronikus vagy nyomtatott tananyagok automatikus felolvastatása majd
tanulmányok
feltöltése egy szerverre, ahonnan a hallgatók bármikor letölthetik vagy online
fejlesztése a digitális feldolgozhatják. * Az oktatási intézmények napi munkaszervezésének
infokommunikáció
támogatása a beszédinfomációk egységes szemléletű rögzítésével, kezelésével
és feldolgozásával, az ABSONIC rendszer szolgáltatásainak segítségével.
félkész termék / rendszer
felhasználásával.

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 100.000.000 Ft, mely a
szolgáltatások módosításával
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

saját szakmai
készséggel és
bevonható
alvállalkozókkal
rendelkezünk

9.

SPEAKER
IDENTIFICATION,
infokommunikációs
eszközökön illetve
nagy számú
csatornán
személyazonosítás

* Finanszírozó - közös cég vagy
cégtulajdon megosztás - pályázati forrás
pályázatra alkalmas anyacéggel együtt
* piackutató, marketinges, értékesítő
partner

kb 100.000.000 Ft, mely a
szolgáltatások módosításával
növelhető vagy csökkenthető és más
projektekkel is összevonható

megfelelő
alvállalkozóval
rendelkezünk

Call centerekhez, ügyfélkezelő központokhoz (több tízezres ügyfélszám esetén
is) vagy nagy csatornaszámú infokommunikációs+monitoring rendszerekhez
(elektronikus telefonközpontokhoz és mobil kapcsolóközpontokhoz több tízezres
vonal/csatornaszám esetén is), valós idejű vagy tárolt, hangalapú személy
azonosítás (speaker identification és/vagy speaker authentication), az
infokommunikációs összeköttetéseken folyó beszéd regenerálása mellett
fejlesztésre előkészítve,
(zajszűrés, szintkiegyenlítés, visszhangmentesítés, stb)
alvállalkozó bevonásával

