AI PowerBrain.Shop®
The One-Stop-Shop for Artificial Intelligence.
Accelerating the AI Implementation
and Deployment - easily and everywhere!
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EXECUTIVE SUMMARY
Изкуственият интелект (AI) днес не е вече компетенция на романисти, безумни учени, университети или корпорации с почти неограничени ресурси, а
практичен феномен, който предоставя доказани, осезаеми ползи и търговска стойност.
Мегатрендът базиран на взаимодействието между интелигентно активирани устройства и мрежово–свързани неща (обекти) допринася за генериране на
огромно количество данни, които не могат да бъдат анализирани от човешки ресурси. Резултатите от обработката на тези данни са много ценни и много
често съдържат жизненоважна информация. Търсенето на различия, изводи, тенденции и аномалии извелчени от огрмното количество данни се превръща
в едно от основните предизвикателства на 21-ви век.
AI технологията на PowerBrain.Shop® помага на корпорациите да бъдат креативни, да създават иновации и да се фокусират върху изграждането на добавена
стойност за свойте бизнес партньори и обществото като цяло. Ние ускоряваме имплементирането и внедряването на AI – по лесен начин и навсякъде - с
нашия One Stop Shop за AI - PowerBrain.Shop®. PowerBrain.Shop® е първата в света „ферма и система за обучение“ на AI PowerBrains™.
Посредством интензивнен ангажимент с клиенти и технологични партньорски оценки, нашият екип от експерти в областта на развитието на AI от световна
класа, с над 150 години комбиниран опит, е разработил набор от инструменти за B2B AI и AI PowerBrains™ за различни сценарии на приложение на AI.
Използвайки AI софтуерен дизайн, базиран на първокласни висококачествени индустриални практики, технологията блокчейн, машинното обучение и опит
в сферата на AI, нашата архитектура AI PowerBrains™ е несравнима по своята сигурност, скалиране, преносимост и гъвкавост. AI PowerBrains™ са проектирани
да работят на всички платформи и да се интегрират добре като квантови и облачни приложения, които максимизират производителността и възможностите,
като същевременно минимизират времето за изпълнение и общото време за пускане на пазара на разработваните клиентски решения.
В допълнение към драстичното намаляване на разходите за развитие на AI, времето и необходимостта от експертни познания по AI, ние:
► поемаме грижата за всички технически комплексни детайли по внедряването на AI като по този начин подпомагаме клиентите ни да се съсредоточат
върху основния си бизнес
► драстично минимираме времето за пускане на пазара на нови приложения за изкуствен интелект и нови участници на пазара
► Подобряваме качеството на AI чрез интелигентно комбиниране на най-добрите породи AI PowerBrains™
► осигуряваме свобода на избора на начина на изграждане и внедряване на AI, работейки като (опционално) прокси, осъществявайки независимост на
операторите на AI от доставчиците на облачни услуги
► осигуряваме анонимно и сигурно използване на облачни услуги при изпозването на AI PowerBrains™
► олесняваме внедряването на AI PowerBrains в вградени полеви устройства, сървъри, облачни стекове и доставчици на облачни услуги
► осигуряваме възможност за интелигентно наблюдение и оркестриране на дигитални клонинги
Посредством разработването на готови образци, с висока степен на конфигуриране и обучаемост AI PowerBrains™ и AI инструменти нашата амбиция е да
направим изкуствения интелект достъпен за широк спектър от организации, които желаят да се възпозват от преимуществата от изкуствения интелект,
машинното обучение и автоматизацията. Създавайки добавена стойност за собствениците на тоукъни и дългосрочни циклични потоци от приходи в този
мултимилиарден пазар.
Стартирайки със следващата фазата на финансиране, базинара на продажбата на ICO тоукъни, ни позволява да приключим разработването на нашата AI
технология и платформа, да усъвършенстваме нашите тоукън-базирани пазарни предложения и да ги изведем на глобалния пазар.
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