
 
 

Beey automaticky převádí řeč na text 
Aplikace Beey od společnosti Newton Technologies umí automaticky převést audia a videa na text. 
Online aplikace nabízí kompletní sadu nástrojů pro pohodlnou editaci automaticky přepsaných textů. 

 

Rychle a přesně 
Beey umí v reálném čase a s vysokou přesností rozpoznat text s použitím neuronových sítí, převést 
nahrávky na text až ve 20 jazycích, automaticky rozpoznat mluvčího v nahrávkách, vytvářet titulky a 
překlady. 

 

Hlavní funkce 
Beey automaticky převádí lidský hlas přímo na psaný text. Umí toho ale ještě mnohem více. 

 

Automatický přepis 
Beey převádí audio a video na text. Vaše videa, podcasty, nahrávky z jednání, online 
schůzky, rozhovory, nahrané přednášky nebo soubory z internetu Beey automaticky 
převede na text. 

 

Úprava textu 
Beey usnadňuje editaci a formátování textů. Rychlý automatický přepis není úplně 
100%. V Beey editoru si ale přepisy rychle a pohodlně opravíte. 

 



Titulky 
Beey vytvoří titulky k videu. S Beey otitulkujete video do několika minut. Video si 
necháte přepsat, opravíte chyby a vyexportujete titulky ve formátu SRT nebo VTT. 

 

Sdílení souborů 
Beey umožňuje práci v týmu a sdílení. Přepisy můžete během vteřiny sdílet s 
ostatními, třídit nebo doplňovat poznámkami. Zároveň máte k dispozici mnoho 
možností exportu nebo můžete zformátovaný text jednoduše zkopírovat. 

 

Automatický překlad 
Všechny přepisy i titulky vytvořené v Beey lze přeložit několika kliknutími pomocí 
funkce Beey Translate. Ta vytvoří nový projekt v jednom z 20 dostupných jazyků, 
přičemž zachová časové značky původního projektu. To umožňuje snadné 
přehrávání, porovnání zvuku s překladem a rychlé automatické generování titulků. 

 

Pokročilý titulkový režim 
Beey umožňuje profesionální úroveň úpravy titulků. Pomocí zvukové vlnky a 
snadného přesouvání titulkových segmentů vytvoříte přesně načasované titulky za 
pár minut. Takto editované titulky využívá například DVTV, TV Nova, TV Prima a další.  

 

Kompletní workflow 
Pro větší klienty nabízíme i kompletní řešení pro automatizaci monitoringu TV, 
rozhlasu a multimédií na internetu prostřednictvím automatického přepisu včetně 
jeho případné editace, propojení se záznamem a archivace. Vyladěné moduly včetně 
pracovních postupů je možné si pořídit jako celek, nebo si jen některé části napojit 

na vlastní systém. 

 

Beey Publish 
Nabízíme i opensource plug-in s multimediálním přehrávačem pro zveřejnění 
doslovného přepisu a synchronizovaného videa s titulky. Slouží jako archiv pro 
fulltextové vyhledávání i ke zvýraznění klíčových slov nebo mluvčích. 

Beey umožňuje práci v týmu a sdílení 
Přepisy v aplikaci Beey můžete během vteřiny sdílet s ostatními, třídit nebo doplňovat poznámkami. 
Zároveň máte k dispozici mnoho možností exportu nebo můžete zformátovaný text jednoduše 
zkopírovat do dalších aplikací. 

Ruční korektury 
Nemusíte ztrácet čas s kontrolou a editací automaticky rozpoznaného audia. Svěřte tuto práci našim 
profesionálním korektorům. Služba je dostupná přímo v aplikaci Beey. Stačí váš automatický přepis 
poslat našim korektorům a Studio Beey se postará o vše ostatní. 

 



Pro koho je Beey určené? 
 Monitorovací agentury 
 Média 
 Tvůrce podcastů 
 Novináře 
 Producenty videí 
 Státní správu 
 Samosprávy 
 Soudy 
 Výzkumníky 
 Školy a studenty 

 

Přehled funkcí Beey 
Základní funkce a integrace 

• Platební brána v aplikaci 
• Samoobslužné zřízení účtu 
• Provoz v cloudu 
• Provoz on-premise 
• API rozhraní 
• Nahrání více souborů k přepisu 
• Přepis několika souborů najednou 
• Mobilní verze 

Editor 
• Podpora 20 jazyků 
• Pokročilý editor přepisů 
• Chytré funkce přehrávače 
• Pozastavení přehrávání při editaci (volitelné) 
• Nastavení zpoždění kurzoru 
• Editace již během přepisu 
• Automatické časové značky 
• Poznámky a štítky 
• Vlastní slovník 
• Automatický přepočet časových značek 
• Automatická detekce změny mluvčích 
• Ruční změna mluvčích 
• Ruční určení mluvčích 
• Automatická identifikace mluvčích 
• Tagy sekcí 

Inteligentní překlad 
• Strojový překlad pro 20 jazyků 
• Automatický překlad titulků 
• Zachování původního i přeloženého projektu 



Titulky 
• Editace v Titulkovém režimu 
• Varování o délce/rychlosti titulku 
• Interaktivní zvuková vlnka 
• Vložení titulků do videa 
• Přizpůsobení barvy titulků dle mluvčího 
• Chytré dělení titulků 

Kolaborace 
• Sdílení projektů 
• Sdílený kredit v týmu 
• Sdílený uživatelský slovník 
• Sdílená databáze mluvčích 

Rozšíření (Beey Apps) 
• Přepis videa/audia z URL 
• Přepis video/audio streamu 
• Přepis formátu DSS a DS2 
• Spojení několika kanálů do jednoho přepisu 
• Rozdělení dlouhých nahrávek na části 
• Plug-in pro zveřejnění přepisu 
• Přepis diktování 

Export 
• Export textových formátů (docx, pdf) 
• Export titulků (srt, vtt, ssa, stl, ttml) 
• Stažení médií 
• Export do XML formátu 

Zákaznická a technická podpora 
• Podpora mailem 
• Telefonická podpora 
• Školení uživatelů 
• Osobní konzultant 
• Individuální aktualizace slovníku 
• Lingvistická konzultace 

Podporované jazyky 
• Angličtina 
• Bosenština 
• Bulharština 
• Černohorština 
• Čeština 
• Chorvatština 
• Italština 
• Maďarština 
• Makedonština 



• Němčina 
• Norština 
• Polština 
• Rumunština 
• Ruština 
• Slovenština 
• Slovinština  
• Španělština  
• Srbština  
• Švédština 
• Ukrajinština 

 

Potřebujete další informace? 
feedback@beey.io 

www.beey.io 

 

mailto:feedback@beey.io
http://www.beey.io/
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