Världsnyhet: AI-baserade TERA ger kommunikation på lika villkor för
miljontals människor i världen!
Nu lanserar svenska T-Meeting banbrytande produkter för hörselskadade, talskadade,
döva och synskadade som ger likvärdiga möjligheter till kommunikation och trygghet.
T-Meetings TERA gör att nya grupper kan ringa vanliga telefonsamtal. De kan nu få
direktkontakt med nära och kära på ett sätt som andra tar för givet. Äldre och människor
med hörsel-, tal- och synnedsättningar kan nu ringa ut och ta emot helt vanliga
telefonsamtal, från vem som helst, utan tredjeparts tolkhjälp. Digitaliseringen gör att allt fler
välfärdstjänster förutsätter mobiltelefon. TERA ger likvärdig åtkomst även till dessa tjänster.
Komplett kommunikation: Det här är en innovation som väsentligt bidrar till att radikalt
förbättra livet för hundratusentals människor i Sverige och miljontals i världen. Det skapar
tillhörighet och trygghet för en stor grupp människor som nu kan ringa sina anhöriga,
jobbsamtal, vårdcentralen, utlandssamtal, direkt till 112 eller använda återuppringning.
AI-roboten TERA är en samhällsinnovation.
Produktinformation: TERA omvandlar det som motparten säger till text på skärmen och för
den som inte talar blir skriven text till en röst som motparten hör. TERA är specialiserad för
telefonsamtal - motparten använder sin vanliga telefon. TERA kommer att erbjudas genom
Landstingen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Röster: Vid test och demo har de som provat på TERA blivit överväldigade. Eller som en
kvinna sa till sin man efter att han för första gången talat med sitt barnbarn över telefon:
- Fantastiskt! Nu kan du ringa själv, du behöver ju inte hjälp längre.
- TERA förenklar vår vardag oerhört - jag ser fram emot att få använda denna teknik, säger
Arne Lorentzon, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB - Skåne.
- Vi har precis börjat förstå vidden av det vi har satt i rullning,  säger Max Tairi,
styrelseordförande i T-Meeting. TERA bygger på artificiell intelligens som gör komplett
kommunikation möjlig för alla. Det här är världsledande digitalisering i praktiken.
_________________________________________________________________________
T-Meeting är världsledande inom området Totalkonversation (ljud, video och realtidstext). Ständig
innovation med användaren i centrum är ett signum. T-Meetings produkter har hjälpt tusentals
människor runt om i världen i många år. Hög kvalitet tack vare engagerade medarbetare och egna
utvecklare öppnar upp många möjligheter inom e-hälsoområdet.
Vi gör det möjligt!
Kontakt: press@tmeeting.se

Videor
www.youtube.com/Tmeetingchannel

