22.07.2022

FINALIZARE PROIECT
"Solutie Inovativa & Colaborativa pentru post productia audio-video
utilizand mecanisme de Inteligenta Artificiala", cod SMIS 129405

SC Compania de Sunet SRL. cu sediul în Bucuresti, Str. Baba Novac, Nr 8A, BL D, et 5, ap 520, sector
3, in parteneriat cu SC Rise Solution SRL cu sediul in Cluj Napoca, strada Samuil Micu nr 1A, a derulat
incepand cu data de 31.07.2020 proiectul "Solutie Inovativa & Colaborativa pentru post productia
audio-video utilizand mecanisme de Inteligenta Artificiala" cod SMIS 129405 cofinantat prin Fondul
European de Dezvoltare Regionala si din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2 -Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru
economie digitala competitiva in baza contractului de finantare nr 59/221_ap2 din 30.07.2020 incheiat
cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei in calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operational de Competitivitate 2014-2020.
Valoarea totala a proiectului a fost de 12.969.972,66 lei din care asistenta financiara nerambursabila
8.406.988,13 lei
Proiectul s-a implementat in sat Cocani, jud Dambovita pe o durata de 24 de luni.
Data demararii proiectului: 30.07.2020
Data estimata de finalizare: 30.07.2022

Obiectivul general al proiectului a fost diversificarea serviciilor si cresterea productivitatii firmei SC
COMPANIA DE SUNET SRL prin dezvoltarea unei Solutii Inovative & Colaborative pentru postproductia audio-video de inalta rezolutie utilizand mecanisme de Inteligenta Artificiala.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Cresterea investitiilor in domeniul IT&C prin dotarea societatii Compania de Sunet SRL cu
activele corporale necesare realizarii solutiei inovative propuse precum si a platformei inovative
The Ant Nest
2. Realizarea unor cercetari industriale in vederea identificarii si cuantificarii indicatorilor de
performanta (KPI) care pot fi folositi in stabilirea unor standarde de eficienta in industria de
post-productia audio-video de inalta rezolutie
3. Realizarea unor cercetari industriale in vederea includerii indicatorilor de performanta (KPI)
identificati precum si a elementelor de inteligenta artificiala si invatare automata in platforma
software de management al proiectelor de post-productie audio-video (The Ant Nest)
4. Dezvoltarea si validarea platformei software – The Ant Nest – pentru planificarea si optimizarea
resurselor precum si pentru managementul proiectelor de post-productia audio-video
Pe parcursul celor 24 de luni de implementare, declaram obiectivele proiectului atinse, avand
urmatoarele rezultate:
-

Solutia completa de postproductie audio-video bazata pe tehnologie AVID si continand
elemnte de AI si ML - achizitionata, implementata si pusa in functiune in locatia de
implementare a proiectului din comuna Cocani judetul Dambovita

-

Platforma software theantnest.eu realizata, testata si validata – disponibila pentru demo
incepand cu data de 1 august 2022. Platforma contine o matrice software modulara dezvoltata
ca rezultat al cercetarii derulate in cadrul proiectului si care permite personalizarea de KPI in
functie de nevoile specifice ale fiecarei companii.

Proiectul a fost co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din fonduri de la bugetul
de stat prin Programul Operational de Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 - Tehnologia
Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea
creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
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