AZ ÖN CÉGE FELKÉSZÜLT
A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS
TÁMOGATÁSÁRA?
„

ÚJ!
A PTC ingyenessé tette a
Vuforia Chalk User és
Host csomagjait
2020. június
30-ig!

Az irodai dolgozók számára jellemzően már támogatott a
távmunka, de a gyártásban és terepen dolgozó kollégák
betanítása, átképzése vagy távoli segítségnyújtása többnyire
nem megoldott. A PTC Vuforia Chalk alkalmazással egyszerűen
és gyorsan orvosolható ez a probléma!

Megoldásunk a kiterjesztett valóságot ötvözi a valós idejű
kommunikációval. Ez azt jelenti, hogy a mérnök mobil eszközének (telefon,
tablet stb.) képernyőjére rajzolva élő kapcsolatban láthatja el
instrukciókkal a vonal túlsó végén, a helyszínen lévő operátort, szerelőt,
kollégáját vagy akár ügyfelét. A képernyőre rajzolt megjegyzések
rögzülnek a valós objektumokhoz még akkor is, ha az emberek mozognak a
fejlett kiterjesztett valóság és számítógépes látástechnológiának
köszönhetően.
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„
AZ ALKALMAZÁS ELŐNYE
› Biztonságos: szükségállapot idején (fegyveres cselekmények, járványok,
ipari szerencsétlenségek stb.) emberi jelenlét nélkül lehet támogatást
nyújtani.
› Gyors bevezetés: internetkapcsolaton, okostelefonon, vagy tableten
kívül nincs szükség más infrastruktúrát érintő beruházásra.
› Gyors betanulás: rövid idő alatt, egyszerűen elsajátítható a használata.
› Felgyorsítja a problémamegoldást: valós idejű, azonnali távoli
segítségnyújtás lehetősége.
› Költségcsökkentés: csökkenti a helyszíni technikusok, szerelők és
szakértők látogatásainak költségeit.
› Munkavégzés igazolása: képernyőkép mentése a munkavégzésről.

AKIK A PTC VUFORIA CHALK
ALKALMAZÁST VÁLASZTOTTÁK
A Toyota a munkavállalók biztonságának fokozása érdekében
távoli szakértői segítségnyújtásra használja a Chalkot abban
az esetben, amikor szakértők nincsenek jelen az üzemben.
A Bharat Forge átalakította a kritikus támogatási folyamatokat a kovácsoló üzemeiben azáltal, hogy nonstop szakértői
támogatást tesz lehetővé a Vuforia Chalk segítségével hiszen kulcsfontosságú szakértőik rendelkezésre állnak
helyszín és idő korlátozása nélkül a nap 24 órájában
A Howden ügyfeleik részére nyújtanak azonnali szakértői
támogatást a távoli segítségnyújtás használatával az
ügyfélnél lévő berendezések állás idejének minimalizálása
érdekében. Ez növeli az ügyfelek elégedettségét, csökkenti a
javításhoz szükséges átlagos időt és javítja az elsőre
megfelelő minőségben gyártott termékek arányát.

„

A PTC ingyenessé tette
a Vuforia Chalk User
és Host csomagjait
2020. június 30-ig!
Igényelje a 2020. június
30-ig díjmentesen
használható Vuforia
Chalk szoftvert!

