Δωρ
ρεάν ακουσ
στικά δελτία
α καιρού απ
πό το meteo.gr και την INNOETICS
I
.
Ο ισ
στότοπος του meteo.gr, έννας από τουςς δημοφιλέσττερους προορ
ρισμούς στο ΕΕλληνικό
διαδ
δίκτυο, σε συνεργασία με την INNOETIICS, την πρωττοπόρο εταιρ
ρεία σε φωνηητικές λύσεις,,
προσφέρει ένα πλήρες
π
δελτίο
ο πρόγνωσηςς καιρού εκφω
ωνημένο με την
τ αρτιότερρη τεχνολογία
α
σύνθ
θεσης φωνήςς για τα Ελληννικά!
Βασ
σισμένη στην υπηρεσία Sp
pellCast Feedds της INNOETTICS, ο διαδικ
κτυακός τόποος του meteo
o.gr
παρέχει μία μονα
αδική και καινοτόμο υπηρρεσία στους επισκέπτες
ε
το
ου, εξυπηρεττώντας όχι μό
όνο
άτομα με δυσ
σκολία ανάγνω
ωσης, αλλά κκαι κάθε χρήσ
στη που επιθυμεί να ακούύσει την
τα ά
πρόγνωση του καιρού
κ
από ένναν «επαγγελλματία εκφωννητή ειδήσεω
ων».
ακουστικό δελλτίο πρόγνωσης καιρού εείναι διαθέσιμ
μο από τον ισ
στότοπο του meteo.gr καιι
Το α
διαττίθεται δωρεά
άν για ενσωμ
μάτωση σε οπποιονδήποτε ιστότοπο, αλλλά και αναπα
παραγωγή απ
πό
οποιοδήποτε ραδιοφωνικό μέσο, με μονα
αδική υποχρέέωση την ανα
αφορά της πηηγής. Το δελττίο
καιρ
ρού παράγετα
αι και ανανεώ
ώνεται αυτόμματα καθημερ
ρινά, από τηνν εγκυρότερηη πηγή, το Εθ
θνικό
Αστεεροσκοπείο Αθηνών.
Α
ποτελεί ένα χα
αρακτηριστικκό παράδειγμ
μα των εφαρρμογών που
Η συυγκεκριμένη υπηρεσία απ
μπορ
ρούν να αναπ
πτυχθούν με βάση την υππηρεσία SpellCast Feeds και
κ την κορυφ
φαία τεχνολο
ογία
σύνθ
θεσης φωνήςς που διαθέτεει η INNOETIC
CS.
Σύνντομο προφ
φίλ meteo.grr
Το meteo.gr είν
ίναι ένας από τους τρεις δημοφιιλέστερους ελληηνικούς ιστοτόπ
πους,
με επισκεψιμόττητα που ξεπερνά τους 400.000
0 επισκέπτες καθθημερινά. Ο
ιστοτόπος παρρέχει προγνώσειις καιρού για 40
00 ελληνικές πόλλεις, χειμερινούςς
προορισμούς κκαι σημεία τουρ
ριστικού ενδιαφέροντος. Παράλλληλα παρέχει
προγνώσεις αννέμου και κυματτισμού για όλες τις ελληνικές θάάλασσες καθώς και
δεδομένα σε πραγμα
ατικό χρόνο από
ό δίκτυο 170 μεετεωρολογικών σταθμών. Από την
τ άνοιξη του 22011 το meteo.g
gr
έχει επίσης προγγνώσεις δείκτη UV
U για όλη την ΕΕλλάδα.
παρέχ

Σύνντομο προφ
φίλ της INNO
OETICS
Η εταιρεία IINNOETICS αποτελεί τεχνοβλασ
στό (spin-off) τοου Ινστιτούτου
Επεξεργασίίας του Λόγου (ΙΙΕΛ) Ερευνητικο
ού Κέντρου «ΑΘΗ
ΗΝΑ». Διαθέτει την
κορυφαία ττεχνολογία σύνθ
θεσης φωνής τό
όσο για τα Ελληννικά, όσο και για
α
άλλες γλώσσσες, αναπτύσσο
οντας διαρκώς νέες
ν φωνές και υυποστηρίζοντα
ας νέες
γλώσ
σσες. Η εταιρεία INNOETICS συννδυάζει υψηλούύ επιπέδου τεχνο
ογνωσία σε θέματα επεξεργασίίας φωνής, με
καινο
οτόμες τεχνολογγίες αλληλεπίδρ
ρασης. Προϊόνταα και υπηρεσίεςς της INNOETICS
S έχουν ήδη υιοθθετήσει μερικοίί από
τους μεγαλύτερους οργανισμούς
ο
σττον τομέα των εεκδόσεων, των επικοινωνιών
ε
κα
αι του διαδικτύοου.
NOETICS δεν επιιδιώκει να είναι ένας απλός πάρροχος τεχνολογίας αλλά ένας εξξειδικευμένος σσυνεργάτης στην
Η INN
αξιοπ
ποίηση φωνητικκών τεχνολογιών αιχμής . Για ναα μάθετε ή να ακκούσετε περισσ
σότερα για την IN
NNOETICS
επισκκεφτείτε την διεύθυνση: http:///www.innoetics..com

Υπεεύθυνοι επικ
κοινωνίας:
METTEO.GR
Κώσ
στας Λαγουβά
άρδος
lagouvar@meteo.noa.gr
Τηλ. 210 8109127
7
6
Fax: 210 8103236

INNO
OETICS
Αιμίλλιος Χαλαμαννδάρης
aimi lios@innoeticcs.com
Τηλ: 210 6875343
3
4
Fax: 210 6800954
Σαρώ
ώστε και ακούστε!
Α
Από την INNOETICS

