Tisková zpráva: Pomoc pro sluchově postižené: Videa a pořady o koronaviru s
titulky dostupné on line
Sluchově postižení už budou mít dostatek informací o koronavirové infekci, které jim zatím chyběly.
Společnost NEWTON Technologies spolu s Unií neslyšících spustila internetovou titulkovanou Televizi
Beey pro sluchově postižené s nejdůležitějšími TV pořady a videi o koronavirové pandemii. Na jednom
místě zdarma najdou videozáznamy nejdůležitějších pořadů opatřené titulky.
V posledních dnech a hodinách se publikuje v médiích a na sociálních sítích ohromné množství důležitých
informací. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje
nejsou opatřeny titulky pro sluchově postižené. Společnost NEWTON Technologies disponuje technologií
na rychlé a přesné automatické titulkování videí. Rozhodla se zpřístupnit tuto službu, zdarma a na jednom
místě nabídnout všechny důležité zdroje i s titulky.
Najdete ji na adrese (https://tv.beey.io), název Televize Beey odkazuje na stejnojmenný program určený
na přepis mluveného slova do textu.
„S komunitou sluchově postižených připravujeme tento projekt už delší dobu. V uplynulých hodinách ale
všechno eskalovalo. Zahodili jsme původní plány a harmonogramy, a projekt spouštíme okamžitě. Ukazuje
se totiž, že na půl milionu sluchově postižených se jaksi pozapomnělo a hodně důležitých a praktických
informací se k nim dostává s velkým zpožděním nebo vůbec.“, říká k tomu ředitel společnosti NEWTON
Technologies Petr Herian.
Na adrese https://tv.beey.io uživatelé naleznou nejen videozáznamy TV pořadů, ale i další obsah
(videoblogy, instruktážní videa a další). Na projektu společnost dále pracuje. Vylepšuje uživatelské rozhraní,
doplňuje další zdroje, jedná s tvůrci obsahu.
„Zároveň jsme se rozhodli po dobu této mimořádné situace bezplatně zpřístupnit naši online aplikaci Beey
(https://www.beey.io) na automatický přepis videí do textu pro tvůrce obsahu, abychom podpořili
zpřístupnění informací pro sluchově postižené,“ dodal Herian.
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Poskytujeme řešení pro počítačové rozpoznávání především slovanských jazyků. Ve střední a jihovýchodní
Evropě poskytujeme našim klientům inovativní řešení pro diktování a automatický převod nahrávek do
textové podoby.
Kontakt pro média
Ondřej Klimeš, PR & Marketing Manager
tel: (+420) 724 288 051
e-mail: ondrej.klimes@newtontech.cz

