
 

 

 

 

Z VISION DE SUITE 3.0 DYNABOOK WPROWADZA NOWE FUNKCJONALNOŚCI 

DO INTELIGENTNYCH OKULARÓW DYNAEDGE  

 

Nowe oprogramowanie zawiera funkcje Task Flow stworzone w celu zwiększenia 

wydajności, jakości i elastyczności działania 

 

24 czerwca 2019 r. - Dynabook Europe GmbH (wcześniej Toshiba Client Solutions Europe 

GmbH) wprowadza Vision DE Suite™ 3.0 z nowymi funkcjonalnościami Task Flow. Obejmują 

one bezdotykowy przepływ zadań, tworzenie, przypisywanie i raportowanie ich przepływu. 

Wszystkie te funkcje zostały zaprojektowane tak, aby poprawić wydajność, jakość i operacyjną 

elastyczność w sposób oczekiwany przez klientów z dużych przedsiębiorstw. Dodanie tych 

możliwości wzmacnia inteligentne okulary dynaEdge DE-100 i AR100 Viewer jako pierwsze 

na rynku rozwiązanie klasy enterprise wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość (AR) oparte 

na systemie Windows. 

 

Vision DE Suite 3.0 to silnik programowy zaprojektowany, by zmaksymalizować 

funkcjonalność innowacyjnych inteligentnych okularów dynabook opartych na rozszerzonej 

rzeczywistości. Nowe funkcje są intuicyjne, łatwe w użyciu i idealne dla branż wymagających 

narzędzi umożliwiających bezdotykowe ich wykorzystanie oraz śledzenie instrukcji krok po 

kroku. 

 

Vision DE Suite działa na przenośnym mini-komputerze dynaEdge DE-100 z Windows 10 Pro 

zapewniając potrzebne rozwiązanie przy utrzymaniu bezpieczeństwa sieci IT.  

 

Zalety nowego Task Flow: 

 Bezdotykowy przepływ zadań– Podczas korzystania z Task Flow przez dynaEdge 

i AR100 HMD (urządzenia zakładanego na głowę), pracownik otrzymuje dokładne 

instrukcje i może bezpiecznie pracować bez konieczności spoglądania w ekran 

komputera lub drukowane instrukcje. Może także włączyć sterowanie głosem. 

 Tworzenie przepływu zadań – Przepływ zadań jest łatwo tworzony w przeglądarce 

internetowej jako sekwencja działań krok po kroku za pomocą metody przeciągnij 

i upuść. Pozwala to projektantom na łatwe włączanie audio, wideo, zdjęć i plików PDF 

do tworzenia szczegółowych instrukcji i materiałów szkoleniowych. Ponieważ Task 

Flow określa, w jaki sposób ma być wykonywany określony krok, zmniejsza się 

możliwość popełnienia błędu. 
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 Przypisywanie przepływu zadań – Przepływy zadań mogą być przydzielane 

pojedynczym pracownikom lub grupom. Korzyść z dostarczania informacji 

do pracownika przez AR100, polega na tym, że każda instrukcja lub polecenie 

jest przekazywane we właściwym momencie i może być dostępne tylko przez jakiś 

czas albo odtwarzane wiele razy. Jeśli pracownik potrzebuje dodatkowej pomocy 

przy przeprowadzaniu procesu za pomocą Task Flow, Vision DE Suite umożliwia 

wykonanie zdalnego połączenia z ekspertem w biurze, tak aby jak najszybciej 

rozwiązać problem i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów . 

 

 Raportowanie przepływu zadań – Każdy krok przepływu zadań jest rejestrowany 

i można go zgłaszać w celu zapewnienia standardów jakości lub przeprowadzenia 

kontroli procesu. 

 

„Nieustająco dodajemy ważne funkcje do naszego zestawu Vision DE Suite, aby stworzyć 

kompletne rozwiązanie AR zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności dla 

przedsiębiorstw z pracownikami pierwszej linii i pracownikami terenowymi” - powiedział 

Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. „Dodanie funkcji Task Flow świadczy o 

naszym zaangażowaniu w tworzenie rozwiązań zdolnych sprostać wymaganiom naszych 

klientów na rynku przemysłowych rozwiązań typu „wearable”.  

 

Vision DE Suite 3.0 opiera się na istniejących możliwościach inteligentnych okularów 

dynaEdge AR, które obejmują: współpracę wideo na żywo, przechwytywanie zdjęć, 

przechwytywanie wideo, PDF, przeglądarkę zdjęć i filmów, synchronizację plików w czasie 

rzeczywistym, zdalną konsolę zarządzania, elastyczną nawigację / sterowanie, polecenia 

głosowe i alerty w czasie rzeczywistym. Dynabook oferuje również wersję Vision DE Suite 3.0 

bez Task Flow.  

 

Inteligentne okulary dynaEdge AR  

dynaEdge DE-100 z inteligentnymi okularami AR100 Viewer jest pierwszym wykorzystującym 

rzeczywistość rozszerzoną rozwiązaniem typu „wearable” całkowicie łączącym wydajność 

komputerów z Windows 10 Pro z bardzo wydajnymi inteligentnymi okularami klasy 

przemysłowej. Dynabook opracował dynaEdge AR Smart Glasses, aby sprostać wysokim 

wymaganiom przedsiębiorstw. To wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną rozwiązanie 

zawiera dynaEdge DE-100 Mobile Mini PC, dynaEdge AR100 Viewer HMD oraz akcesoria 

umożliwiające wiele opcji montażu, futerał, zapasowy zasilacz i kombinacje zestawów.  

 

 

 



 

 

 

Dostępność 

Rozwiązanie Vision DE Suite 3.0 jest już dostępne. Klienci zainteresowani jego zakupem 

proszeni są o kontakt z Michałem Szynalem (Michal.Szynal@toshiba-teg.com).  

 

Dynabook Inc. 

Od ponad 30 lat laptopy i technologie Toshiba wyznaczają standardy innowacji, jakości 

i niezawodności. Teraz, wraz z większościowym udziałowcem Sharp Corporation, firma Dynabook 

Inc. kontynuuje tę tradycję zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów oraz partnerów 

firmy w realizacji ich celów.  

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, śledzenia bloga, Twittera i profilu LinkedIn. 

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć pod adresem http://www.dynabook.com/eu/.  

 

Kontakt dla mediów: 

Joanna Stebel 

joanna@stebelikropka.pl 
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