Řešení pro rozšířenou realitu (AR)
Vuforia Studio poskytuje průmyslovým firmám nástroje,
které snadno a rychle vytvářejí vizualizace pomocí
rozšířené reality. AR vizualizace v podmínkách průmyslu
nejen usnadňují vnímání výrobku, ale v podmínkách
montáže a servisu hrají čím dál větší roli.

PROČ POUŽÍVAT VUFORIA STUDIO?

Nyní máte rozšířenou realitu na dosah

 Představte si vaše obchodní a marketingové týmy, jak prezentují vaše produkty
interaktivně.

Lidé se často domnívají, že vytvářet rozšířenou realitu (AR)
je složité, časově náročné, vyžaduje to kvalifikované
pracovníky a speciální programovací prostředky a znalosti.
Vuforia Studio má ale tzv. drag-drop rozhraní, které
nevyžaduje psát řádkové kódy programu. Stačí pouze
umístit příslušné funkce do pracovního prostředí
přetažením v internetovém prohlížeči. Aplikace je intuitivní
a uživatelsky přívětivá.
S Vuforia Studio můžete snadno využít stávající 3D data,
integrovat IoT data a používat obsah podnikových systémů.
Rozšířenou realitu můžete oživit i animovanými sekvencemi
3D dat, které povýší názornost a interakci na další úroveň.
Vuforia Studio podporuje v základu všechny Top
zobrazovací zařízení jako jsou Microsoft HoloLens,
RealWear nebo Vuzix. Samozřejmostí je podpora mobilů
a tabletů na operačních systémech iOS, Android i Windows
Mobile.
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Vysvětlovat zákazníkům funkce a výhody
komplexních výrobků může být dosti obtížné.

Představte zákazníkovi výhody vašeho výrobku interaktivně a eliminujte náklady na
dopravu nebo výrobu fyzického výrobku.
 Velikost výrobku nemusí být problém.
Umožněte zákazníkům, aby lépe porozuměli tomu, jak se váš výrobek začlení do
reálného prostředí.
Může vám pomoci s růstem prodeje a podílu
na trhu tím, že urychlí prodejní cykly a zlepší
spokojenost zákazníků.
 Zvyšte porozumění zákazníka o tom, jak
výrobek funguje a nechte ho, aby mu AR
odpověděla na všechny jeho otázky.

AVENG.cz

Jak na to ve čtyřech krocích:
Co dříve trvalo několik týdnů, lze vytvořit ve Vuforia Studio během několika minut. Vytvořte, publikujte
a zobrazte rozšířenou realitu v těchto čtyřech jednoduchých krocích:

Vytvoř
 Drag-and-drop tvorba
 Definice rozhraní
 Import 3D CAD

 Uložte a spravujte všechny
své výtvory

 Služba Cloud nebo OnPremise

 Propojení IoT a dat z dalších  Řízený přístup
systémů

Chcete vědět více?
KONTAKTUJTE NÁS!

Prohlížej

Skenuj

Sdílej

 Nasměřujte na kód
ThingMark, využijte HTML
linky, nebo využijte uložené
AR

 Ztotožněte AR s fyzickým
výrobkem, nebo jej umístěte
na povrch

 Prohlížejte si 3D objekt
v reálném prostředí

 Zobrazujte údaje
 Jedna aplikace pro všechny
platformy

 Free download
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Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chy by vyhrazeny. V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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