Uma Revolução na
Investigação de Áudio
Investigue gravações de áudio sem
esforço com o Phonexia Orbis.
Identifique automaticamente locutores
e outras informações importantes em
áudio e organize, ouça e relate suas
descobertas com apenas alguns cliques,
tudo em um único lugar.

Resolva Casos
Com Mais Rapidez
Coloque as informações extraídas em
contexto rapidamente. O Phonexia
Orbis foi projetado pensando no
investigador e tem como foco
anotações sem esforço, a gestão
de ativos de forma altamente
organizada, e a emissão de relatórios
simples para vincular rapidamente as
informações encontradas.

Elimine
a Rotina Cansativa
Não perca tempo ouvindo cada
gravação de áudio manualmente.
Em vez disso, deixe este trabalho de
rotina para o Phonexia Orbis e suas
tecnologias irão destacar as partes
que lhe interessam, permitindo que
você gaste energia apenas com as
gravações mais relevantes.

Analise Primeiro As
Descobertas Principais
Mantenha o foco. O Phonexia Orbis
exibe gravações de áudio com
base em sua relevância derivada
de múltiplos critérios, para que
você possa contextualizá-las
rapidamente e conectar todos os
pontos necessários, movendo-se da
gravação com mais importância para
a que tenha uma menor relação.

Projetado para agências de aplicação da lei
Projetado especificamente para agências de aplicação da lei, o Phonexia Orbis é uma solução de software “onpremises” revolucionária que permite a investigação rápida de gravações de áudio. Baseado nas tecnologias de ponta
da Phonexia para biometria de voz e reconhecimento da fala, a solução revela todas as informações importantes de
áudio instantaneamente e traz aos investigadores uma interface moderna e intuitiva para o gerenciamento de notas
específicas de casos, fornecendo análises e visualizações adicionais e criando relatórios.

Análise de Áudio Inovadora

Detecção de vozes idênticas

Reprodutor de Áudio Inteligente

Descubra as partes de interesse
instantaneamente através da análise
automática de todo um conjunto
de gravações de áudio com as
tecnologias de biometria de voz e fala
de ponta movidas por IA da Phonexia.

Nunca perca uma pessoa de
interesse com a detecção automática
dos mesmos padrões biométricos
de voz em todo o conjunto de áudio
investigado, que agrupa vozes
idênticas.

Personalização de “insights”

Visualização da rede de casos

Instalação “On-Premises”

Cada caso é diferente e requer uma
abordagem única para que seja
resolvido. O Phonexia Orbis permite
que você defina quais “insights” são
os mais importantes para o seu caso,
para que você possa solucioná-lo
com a maior eficiência possível.

A compreensão das relações entre
as pessoas de interesse pode ser um
grande desafio. O Phonexia Orbis
fornece um mapa de rede fácil de
entender para visualizar e reportar
todos as conexões com clareza.

Dados sensíveis requerem uma
segurança excepcional. O Phonexia
Orbis é oferecido como uma solução
de software “on-premises” que
pode ser instalado na sua própria
infraestrutura, dando-lhe controle
absoluto sobre a exposição de dados.

Solving Everyday Challenges
Through Voice

Entre em contato:
info@phonexia.com
+351 910 193 285
phonexia.com/orbis
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As gravações de áudio não contêm
100% de discurso do início até o
final. O Phonexia Orbis torna as suas
investigações mais rápidas com um
reprodutor de áudio que detecta as
ocorrências de fala para você ouvir.
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