
TROIA AR PLATFORM

Troia AR Aplikacije

Obogatena resničnost (AR) je interaktivna izkušnja, ki združuje realen in virtualen svet in 

omogoča ogled digitalno ustvarjenih informacij v realnem času. Nadgradite in izboljšajte 

poslovanje vašega podjetja z razširljivo in varno platformo TROIA AR, ki jo odlikujeta 

enostavna in hitra implementacija in prilagodljivost za različne primere uporabe, 

glede na želje in potrebe podjetja.

TROIA AR je inteligentna spletna platforma, ki povezuje obogateno resničnost 

z resničnimi informacijskimi sistemi, kot so EAM (prej IBM Maximo), ERP, IoT 

platforme, GIS in drugi zaledni sistemi ter podatke pošilja na pametna 

AR očala, pametne mobilne telefone in tablice. TROIA AR združuje 

inovativno tehnologijo in uporabo elementov umetne inteligence 

(AI) za boljše razumevanje podatkov iz integriranih IT sistemov in 

prispeva k večji produktivnosti in varnosti pri delu.

Podporna rešitev AR, ki zagotavlja pomembne podatke iz obstoječih podpornih IT sistemov 

za obogatitev digitalnih delovnih načrtov, delovnih nalog, nalog ali prilog dokumentov za 

opravljanje dodeljenega dela. Optimizacija delovnega procesa se izvede z dokončanjem vseh 

delovnih nalog na AR podprtih napravah, ko je delo opravljeno.

Ključni elementi so sestavljeni iz intuitivnega spletnega vmesnika znotraj TROIA AR, ki omogoča 

pripravo vodnikov za aplikacijo AR. Nova digitalna interaktivna navodila bodo povečala 

produktivnost, zmanjšala število človeških napak in pospešila prenos znanja.

 

Inovativna vizualizacija merilnih podatkov v realnem času AR iz SCADA / IoT / Sensorics. Tabela 

s podatki o sredstvih in digitalni števci se lahko razporedijo na sredstva v scenska okolja in so na 

voljo na zahtevo.

Intuitivna vizualna rešitev AR v realnem času, ki vam omogoča oddaljeno podporo tehnikom in 

terenskim delavcem, medtem ko sledite procesu izvajanja dela. 

Transformacija tradicionalnih (ploskih) GIS podatkov v AR podatkovno rešitev, ki omogoča 

vizualizacijo sredstev in topoloških podatkov na terenu. 

Naj TROIA AR Platforma poskrbi za prihodnost boljšega poslovanja že danes.

Upravljanje dela in spremljanje napredka
WORKMANAGER

Interaktivni delovni vodniki 
GUIDEMANAGER

Pregled digitalnih merilnikov na sredstvih 
TAGMANAGER

Podpora na daljavo v realnem času 
REMOTEMANAGER

Geo Data (GIS) vizualizacija 
GISMANAGER

Optimizing the future.


