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The One-Stop-Shop for Artificial Intelligence.
Accelerating the AI Implementation
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EXECUTIVE SUMMARY
A Inteligência Artificial (IA) não é mais um tema utópico de cientistas malucos, universidades ou empresas com recursos quase ilimitados, mas um fenômeno
prático que está fornecendo benefícios tangíveis comprovados e valor comercial nos dias de hoje.
A megatendência de interconectividade entre dispositivos inteligentes habilitados e “coisas” conectadas, trouxe uma quantidade inimaginável de dados.
Dados que são muito volumosos para a análise humana, mas que contêm informações ricas e se bem analisadas, podem realizar grandes mudanças, dando
origem ao grande desafio do século XXI: Procurar variações,tendências e anomalias em dados gerados de diversas aplicações de nosso dia a dia.
A tecnologia de Inteligência Artificial da PowerBrain.Shop® ajuda as organizações a serem mais criativas, impulsionam novas inovações e concentram-se em
agregar valor às partes interessadas e à sociedade. Aceleramos o desenvolvimento e a implementação da Inteligência Artificial, de maneira simples, fácil e
em qualquer lugar, com o nosso One-Stop-Shop para IA da PowerBrain.Shop®.
Através de um intenso envolvimento junto com cada cliente, e revisão contínua de nossa tecnologia, nossa equipe de profissionais de desenvolvimento de
IA, de classe mundial, com mais de 150 anos de experiência combinada, desenvolveu um conjunto de ferramentas de IA para outros negócios(B2B), bem
como para diferentes cenários de aplicação de IA.
Aproveitando os projetos de software de IA baseados nas melhores práticas da indústria, na tecnologia Blockchain, no machine learning e no conhecimento
prévio de inteligência artificial, nossa arquitetura IA PowerBrains™ é incomparável em segurança, escalabilidade, portabilidade e flexibilidade. A IA
PowerBrains™ foi projetada para funcionar em todas as plataformas e integrar-se à mais avançada tecnologia avançada de IA, como Quantum e Cloud
Computing, que maximiza o desempenho e as capacidades, minimizando o tempo de implementação e o tempo total de lançamento no mercado.
Além de reduzir drasticamente o custo de desenvolvimento da IA, o tempo de aplicação e a necessidade de experiência em IA, nós:
► Cuidamos de todos os detalhes técnicos e complexos da implementação da IA, e permitimos que os clientes se concentrem em seus principais problemas
e negócios.
► Reduzimos drasticamente o tempo de inserção no mercado de novas aplicações de IA, e de novos entrantes neste mercado.
► Melhoramos significativamente a qualidade da IA por re-combinação inteligente com os melhores artifícios disponíveis em nossos sistemas.
► Fornecemos a liberdade de escolha de implantação, operando como proxy (opcional), evitando o bloqueio do fornecimento de serviços em nuvem de
operadores de IA.
► Permitimos o uso anônimo e seguro de serviços em nuvem executando a IA da PowerBrain.Shop®.
► Simplificamos a implantação da IA PowerBrains™ em dispositivos de campo embarcados, servidores, pilhas de nuvens e provedores de serviços em
nuvem.
► Permitimos o monitoramento inteligente e a orquestração de gêmeos digitais.
Com o Desenvolvendo da IA PowerBrains™, e ferramentas AI de prateleiraS, altamente configuráveis e treináveis, nossa ambição é tornar a IA disponível para
o amplo espectro de organizações que desejam explorar os benefícios da IA, machine learning e automação. Dessa forma, nosso negócio cria Valor do
Titular de Token e fluxos de receita recorrentes de longo prazo nesse mercado de vários bilhões de dólares da IA.
Estamos agora prontos para aumentar o financiamento inicial por meio da nossa Venda de Tokens de ICO, para concluirmos o desenvolvimento de nossa
plataforma e tecnologia de inteligência artificial, e amadurecermos nossas ofertas comerciais baseadas em tokens e direcioná-las para os mercados globais.
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