Vzdálená pomoc s využitím rozšířené reality (AR)
Vuforia Chalk je AR (rozšířená realita) mobilní aplikace,
která slouží k on-line řešení problémů se servisem,
montáží či ovládáním zařízení, které by jinak vyžadovaly
přítomnost experta na místě. Přináší funkce „přítele na
telefonu“ – ovšem nejen hlasem, ale díky rozšířené realitě také obrazem a kreslením. Je určena servisním technikům, montážním pracovníkům i běžným uživatelům
složitějších zařízení.

PROČ POUŽÍVAT VUFORIA CHALK?
Snadný start:
Protože je Vuforia Chalk nabízená jako služba,
nemusíte mít na vaši straně vybudovanou žádnou
infrastrukturu. Stačí pouhá instalace aplikace na
mobilní zařízení a vytvoření uživatelských účtů.

Online expert na zavolání
Vuforia Chalk kombinuje rozšířenou realitu s komunikací
v reálném čase. Zdaleka ne všechny situace vyžadují,
aby byli vaši experti při řešení problémů fyzicky přítomni
na konkrétním místě, nicméně riziko, že komunikace
nebude zcela jasná, je stále vysoká.
Pomocí Vuforia Chalk můžete kreslit poznámky přímo
na svém mobilním zařízení nebo počítače které zobrazuje snímané prostředí toho, kdo potřebuje pomoc. Tyto
poznámky jsou přichytávány k reálným objektům a jsou
vidět na obou zařízeních. Dokreslené poznámky jsou
viditelné ze všech stran, takže se můžete kolem problémového místa libovolně pohybovat. Vuforia Chalk přenáší kromě obrazu také váš hlas a pokud si přejete, můžete si na konci sezení uložit veškeré poznámky formou
obrázkové sekvence.
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Zvýšení kvality vašeho servisu:
Technik (zákazník) i expert (rádce) vidí konkrétní
problém. Díky rozšířené realitě nejsou odkázáni
na pouhý slovní popis, využívají kreslení i hlas.
Redukce nákladů na servis:
Vuforia Chalk poskytuje podporu v reálném čase,
bez nutnosti cestovních nákladů.
Rychlejší zaučení techniků:
Vzdálené vedení nových techniků pomocí tohoto
moderního nástroje umožní snadné sdílení jejich
znalostí.
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Technické požadavky
Zařízení

Pro nejlepší výkon Vuforia Chalk doporučujeme aktuální operační systém. Ověřte, zdali je vaše zařízení
v seznamu kompatibilních zařízení:
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad (5té generace, 6té generace
a 7mé generace), 9.7-inch iPad Pro, 10.5-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, 11-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro 2018, iPad Air 3, iPad
Mini 5, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max
Google Pixel 1, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8/S8+, Samsung Galaxy S9/S9+,
Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A8/A8+, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung
Galaxy S10+ a další budou brzo následovat!

Vuforia Chalk se neustále vyvíjí. Pokud jste nenašli vaše zařízení v seznamu, kontaktujte nás.
Aplikace

K dispozici ke stažení v Apple App Store a Google Play. (Všechny regiony kromě Číny a Ruska).
Po stažení a instalaci je možno použít v libovolné lokaci, kde je internet.
Pro použití na počítači není třeba instalovat žádnou aplikaci.

Konektivita

2.0 Mbps je doporučená rychlost pro nejlepší kvalitu obrazu. 500 Kbps je minimum pro přenos videa. Při
rychlosti pod 500 Kbps použije Vuforia Chalk „Low bandwidth“ mód.

Nové funkce


Komunikace mezi mobilním zařízením a osobou sedícím u počítače
(není třeba 2 zařízení, která umí rozpoznávat tvary)






Definice práv uživatelů pomocí firemního administrátorského účtu
Mód pro fungování při pomalé konektivitě
Volba pro sdílení sumáře záznamu
Aplikaci je v období pandemie COVID-19 k dispozici zcela zdarma
(minimálně do 30.6.2020)

Chcete vědět více?
KONTAKTUJTE NÁS!

AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
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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