
 

 

TOSHIBA PREZENTUJE URZĄDZENIE BRZEGOWE  WRAZ Z INTELIGENTNYMI OKULARAMI  WYKORZYSTUJĄCYMI ROZSZERZONĄ RZECZYWISTOŚĆ  
 Pierwsze tego typu rozwiązanie wearable na Windows 10” łatwo integrujące się z istniejącą architekturą IT 

 Strategiczne partnerstwo z Ubimax pozwala wykorzystać pełen potencjał rozwiązań wearable w produkcji i logistyce  12 marca 2018 r. – Toshiba zapowiada wprowadzenie dynaEdge DE-100, nowego i wydajnego urządzenia brzegowego opartego na Windows 10 oraz dopasowanych do niego inteligentnych okularów Assisted Reality AR100 Viewer. Rozwiązanie typu wearable pozwoli dużym przedsiębiorstwom poprawić wydajność, jakość wykonania i elastyczność operacyjną w stale ewoluującym środowisku. dynaEdge DE-100 i inteligentne okulary AR100 Viewer skierowane są przede wszystkim do branż silnie skupionych na pracownikach mających bezpośredni kontakt z klientami i osobach działających w terenie, włączając w to produkcję i logistykę.   Firma ogłasza również nawiązanie długoterminowego partnerstwa z Ubimax GmbH, światowym liderem w dziedzinie tworzenia wearable dla przedsiębiorstw, którego innowacyjne rozwiązania będą wykorzystywane w premierowym urządzeniu.  „Dzięki partnerstwu z Ubimax, zajmujemy wiodącą pozycję wśród producentów wearable dla przedsiębiorstw. Wprowadzamy pierwsze monookularowe rozwiązanie Assisted Reality, łączące moc Windows 10 Pro PC, inteligentnych okularów przemysłowych i przemysłową wydajność dostosowaną do specyfiki branży” – powiedział Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH.   Nowa wizja efektywności dynaEdge DE-100 to lekkie i mobilne inteligentne urządzenie brzegowe, zapewniające pełną wydajność PC dzięki procesorom Intel® Core™ 6 generacji vPro™. Urządzenie z Windows 10 łatwo zintegruje się z istniejącą infrastrukturą IT, korzystając ze wsparcia i zabezpieczeń oferowanych przez aktualizacje platformy Microsoft. Pojedyncze ładowanie wystarcza na ok. 6,5 godziny pracy (w zależności od konfiguracji i warunków).  Można je również zdemontować, umożliwiając pracownikom całodzienną pracę w ruchu lub w terenie.  dynaEdge DE-100 wraz z wygodnymi inteligentnymi okularami AR100 Viewer, przy wykorzystaniu najnowszych technologii Wi-Fi, Bluetooth® i GPS ma pełen dostęp do korporacyjnej sieci, umożliwiając przesyłanie danych, wideo oraz monitorowania stanu zasobów.    



 

 

Dzięki integracji z programem Skype dla firm, Toshiba Vision DE Suite zapewnia natychmiastowe, gotowe do użycia scenariusze korzystania ze specjalistycznych rozwiązań. Pracownicy mogą konsultować się i współpracować, wymieniając zdjęcia oraz wykorzystując połączenia wideo. Realizując współpracę z Ubimax, Toshiba zamierza rozwijać tę funkcjonalność i dostosowywać ją do potrzeb rynku.  Ubimax: Długoterminowe partnerstwo strategiczne „Jesteśmy przekonani, że łącząc doświadczenie Toshiba z naszym, zwiększymy zainteresowanie przemysłu innowacyjnymi rozwiązaniami wearable” – stwierdził Jan Junker, Chief Commercial Officer, Ubimax. „Ponad 200 naszych klientów będzie teraz mogło wykorzystywać już posiadane rozwiązania Ubimax w połączeniu z dynaEdge. Bardzo nas cieszy perspektywa długofalowej współpracy. W ciągu najbliższych miesięcy zaprezentujemy kolejne propozycje”.  Akcesoria Assisted Reality AR100 Viewer Kit zawiera AR100 Viewer, kabel USB Typu-C, klips kablowy i etui. Dodatkowe akcesoria będą również dostępne.  Dostępność Inteligentne okulary dynaEdge AR100 Viewer będą dostępne w Europie w drugim kwartale 2018 roku.  
O Toshiba Od ponad 140 lat Toshiba Corporation przyczynia się do zrównoważonego rozwoju wykorzystując innowacyjne technologie do tworzenia wartości. Dziś skupiamy się przede wszystkim na infrastrukturze wspierającej nowoczesne życie współczesnego społeczeństwa. Działając w myśl zasady Toshiba Group „Tworzone dla Ludzi, Tworzone dla Przyszłości” („Committed to People, Committed to the Future”), Toshiba promuje globalne działania na rzecz lepszego życia dla przyszłych pokoleń.  Więcej informacji można znaleźć pod adresami:  www.toshiba.pl/dynaEdge (dynaEdge) www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html (firma) www.toshiba.pl (produkty i ich specyfikacje) http://www.toshiba.eu/generic/toshibytes/ (blog Toshiba) oraz www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions  Dodatkowe zdjęcia i materiały dla mediów są dostępne pod adresem: www.toshiba.eu/press Kontakt w sprawie zakupu urządzeń Toshiba: B2B@toshiba.pl  


