
Phonexia
Orbis
Investigator

Solving Everyday Challenges
Through Voice

Investigue Gravações de Áudio Sem Esforço



Tem de ouvir as  
gravações de áudio  

manualmente uma a uma?
Estes dias acabaram.



Revele o que está sendo 
dito nas gravações

Automatize Suas Investigações de Áudio com IA

Descubra 
pessoas de 
interesse 
pela voz

Receba primeiro os 
resultados mais relevantes

O que é o Phonexia Orbis Investigator?

Uma revolução na investigação de 
áudio. Projetado especificamente 
para agências de aplicação da lei, 
o Phonexia Orbis Investigator é um 
software “on-premises” inovador 
para a rápida investigação de 
gravações de áudio. Impulsionado 
pela tecnologia de ponta da Phonexia 
em biometria de voz e reconhecimento 
de fala, ele revela informações-
chave em áudio instantaneamente 
e fornece aos investigadores uma 
interface intuitiva para realizar análises 
e visualizações específicas de casos, 
gerenciar anotações e criar relatórios.

Não perca tempo com gravações de 
áudio irrelevantes. O Phonexia Orbis 
Investigator analisa as gravações 
de áudio para você com suas 
tecnologias de ponta e destaca as 
partes de seu interesse.

Cada caso é único. Defina suas 
próprias regras sobre o que mais 
lhe interessa em uma determinada 
análise de áudio, e o Phonexia 
Orbis Investigator exibirá todos os 
resultados correspondentes.

Conecte os pontos rapidamente. 
O Phonexia Orbis Investigator foi 
projetado com um investigador em 
mente, oferecendo anotações sem 
esforço, gerenciamento organizado 
de ativos e relatórios simples.

Elimine 
Tarefas Cansativas

Aponte 
o que Importa

Ajuda Você a Resolver 
Casos Mais Rapidamente

EM BREVE



Teste nossa demonstração online gratuita do Phonexia Orbis Investigator e 
experimente por si mesmo como suas tecnologias inovadoras podem ajudá-
lo a investigar gravações de áudio mais rápido do que nunca.
phonexia.com/orbis

Visite o Portal de Parceiros Phonexia e encontre todas as informações sobre 
os requisitos mínimos de hardware, instalação e como trabalhar com o 
Phonexia Orbis Investigator em sua organização.
phonexia.com/orbis-specs

Quer Conhecer Todas as Especificações?

Deseja testar o Orbis?

 

Fundada em 2006, a Phonexia é uma empresa 
tcheca de software que resolve os desafios 
cotidianos através da biometria de voz e 
reconhecimento de fala de última geração. 
Em estreita cooperação com a Universidade 
de Tecnologia de Brno, a Phonexia transforma 
a ciência mais recente na realidade diária de 
soluções altamente avançadas utilizadas em mais 
de 60 países.

Solving Everyday Challenges
Through Voice

Elimine facilmente a carga de 
áudio com um reprodutor de áudio 
inteligente integrado que permite 
ouvir as partes principais do áudio 
instantaneamente.

Tenha controle absoluto sobre a 
segurança e a exposição de dados 
sensíveis instalando o Phonexia Orbis 
Investigator em sua própria infra-
estrutura.

Encontre a agulha em um palheiro 
de áudios com uma busca completa 
de texto nas transcrições de fala 
geradas automaticamente a partir das 
gravações de áudio.

Detecte a voz de uma pessoa de 
interesse com extrema precisão 
através de todo um conjunto de 
gravações, independentemente do 
canal.

Descubra todo o contexto das 
relações entre as pessoas de 
interesse com uma visualização em 
um clique na rede do caso.

Ajuste o comportamento analítico 
do Phonexia Orbis Investigator às 
exigências de seu caso e receba 
sempre os principais “insights” 
primeiro.

Smart Audio Player

Instalação “On-Premises”

Transcrição da FalaBiometria de Voz Inovadora

Visualização da Rede de CasosPersonalização de “Insights”

Principais Características

EM BREVE
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