Lehdistötiedote
Lisättyä todellisuutta hyödyntävä EcoStruxure
Augmented Operator Advisor helpottaa
kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä
Schneider Electric tarjoaa virtuaalisen pääsyn reaaliaikaiseen tietoon missä ja
milloin tahansa
JULKAISUVAPAA 20.11. klo 7.30
Espoo, 15.11. 2018 - Schneider Electric esittelee Smart Factory tapahtumassa Jyväskylässä 20.-22.11. EcoStruxure Augmented
Operator Advisorin, innovatiivisen lisättyä todellisuutta (AR)
hyödyntävän ohjelmiston. Augmented Operator Advisor lisää
kojekaapin tai koneen kuvaan dynaamista reaaliaikaista dataa ja
virtuaalisia objekteja, jotka tarjoavat koneen käyttäjälle tai
tekniselle asiantuntijalle pääsyn relevanttiin tietoon.
Tekniikan viimeisintä kehitystä edustava lisätyn todellisuuden
teknologia tarjoaa kenttä- tai tehdasympäristössä työskenteleville
seuraavia etuja:
•
•
•

Seisokkiaika lyhenee: koneen käyttäjät voivat avata sähkökaapin ovet virtuaalisesti
Nopeuttaa toimintaa ja kunnossapitoa: tekniset asiantuntijat löytävät tarvitsemansa tiedon
nopeammin ja heillä on kentältä välitön pääsy käyttöohjeisiin, ohjeistuksiin, kaavioihin jne.
Vähentää inhimillisiä virheitä: auttaa oikeiden välineiden löytämisessä ja tarjoaa koneen
käyttäjille vaihekohtaiset ohjeet kunnossapitotoimenpiteiden tekemiseen

“Sähköverkon jakelumuuntajien parissa työskentelevät huoltohenkilöt käyttävät usein puolet
työajastaan teknisen tiedon etsimiseen ohjelmistoista, tietokannoista tai jopa arkistokaapeista”, sanoo
Alain Dedieu, Schneider Electricin Industry-liiketoiminnan johtaja. ”Lisättyä todellisuutta hyödyntävän
EcoStruxure Augmented Operator Advisorin avulla huoltohenkilökunnalla on välitön pääsy etsimäänsä
tietoon.
EcoStruxure Augmented Operator Advisoria voi käyttää useilla eri tavoilla:
• Kentällä koneen läheisyydessä se tarjoaa reaaliajassa välittömän pääsyn tarvittavaan tietoon
• Sähkökaapin edessä se voi virtuaalisesti ”avata” sähkökaapin ovet
• Tehdasympäristön sisä- ja ulkopuolella se näyttää mobiililaitteen ruudulla samanaikaisesti
kuvan todellisesta maailmasta ja sitä täydentävästä datasta
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Lehdistötiedote
EcoStruxure Augmented Operator Advisorilla pääset käsiksi esimerkiksi tunnisteisiin,
prosessimuuttujiin, SQL-tietokantaan, dokumentteihin, sähkökaavioihin, verkkosivuihin, ohjeistuksiin,
muistiinpanoihin ja videoihin.
Pääsy relevanttiin tietoon nopeasti EcoStruxure Augmented Operator Advisorin avulla tehostaa
työskentelyä, mikä säästää toimintaan menevää aikaa, pienentää kustannuksia sekä mahdollistaa
kunnossapidon optimoinnin.
Helposti asennettava sovellus toimii iOS- ja Android-tableteilla.
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Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa koteihin, rakennuksiin,
datakeskuksiin, teollisuuteen ja eri infrastruktuureihin. Maailmanlaajuisesti yli 100 maassa toimiva Schneider on
energianhallinnan johtava yritys keski- ja pienjänniteratkaisuissa, luotettavassa sähkönjakelussa sekä automaatiojärjestelmissä.
Tarjoamme integroituja ratkaisuja, jotka yhdistävät tehokkaasti energianhallinnan, automaation ja ohjelmistot. Globaalissa
ekosysteemissämme teemme avoimella alustallamme yhteistyötä laajan kumppani-, integraattori- ja kehittäjäyhteisön kanssa
tarjotaksemme asiakkaillemme reaaliaikaista hallintaa ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Loistavien työntekijöiden ja
kumppanien ansiosta Schneider on erinomainen yritys. Sitoutumisemme innovaatioon, monimuotoisuuteen ja vastuullisuuteen
varmistaa arvolupauksemme mukaisesti ”Life Is On” - sähköä on saatavilla kaikkialla, kaikille ja joka hetki. www. schneiderelectric.fi
Voit seurata meitä ja lukea lehdistötiedotteemme, ladata painokelpoisia kuvia ja tutkia lisämateriaalia
uutishuoneessamme http://www.mynewsdesk.com/fi/schneider-electric-finland. Voit seurata meitä myös Twitterissä
osoitteessa https://twitter.com/SchneiderEFI, LinkedInissä osoitteessa https://www.linkedin.com/company/schneider-electric ja
Facebookissa https://www.facebook.com/SchneiderElectricFinland
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