
Felépítjük  
Az Ön élvonalbeli
munkaerejét
kibővített valósággal támogatott munkafolyamatokkal



Vállalati termelékenység 
támogató felület
TeamViewer Frontline
Digitalizálja és korszerűsíti a 
munkafolyamatokat végző munkaerő mindent 
átfogó folyamatait kibővített valóságot 
tartalmazó  munkafolyamatokkal-
zökkenőmentesen integrálva a hordható  és a 
mobil eszközökkel-növeli a termelékenységet, a 
hatékonyságot és a minőséget a teljes értéklánc 
mentén.

Frontline Creator
Konfigurálja a megoldást, ahelyett, hogy 
elrontaná! A könnyen használható grafikus AR 
szerzői eszközünk lehetővé teszi a saját AR 
munkafolyamat-alkalmazásának létrehozását 
vagy saját alkalmazások létrehozását, és a 
felhasználói felületek szerkesztését programozói 
ismeretek nélkül. A Frontline Creator a húzd és 
dobd and Point & Point & Point & Point & 
mutass rá és kattints  elven működik. 

Frontline Workplace
A Frontline Workplace alkalmazásunk 
támogatja munkavállalóit kétkezi 
munkájukban azáltal, hogy az összes 
releváns információt a látómezőben mutatja 
be. Az adaptív felhasználói felület  
kulcsfontosságú eleme a hardverelemek 
széles körének kompatibilitása 

Frontline Command Center
A Központi Menedzsment Hub lehetővé teszi a 
moduláris munkafolyamat megoldások 
adminisztrálását, valamint az asztal nélküli 
munkaerő irányítását feladatok delegálása  vagy 
segítségnyújtás révén. A web-alapú eszköz 
lehetővé teszi a KPI, az áttekintő feladat vagy 
az eszköz állapotának elemzését, valamint az 
újbóli portok generálását, a rugalmasságot és a 
átirányíthatóságot s így  kiaknázni a 
munkahelyi folyamatokban rejlő lehetőséget.

Mi is a Frontline?

Szkennelje be 
Hogyan válasszuk ki a 
tökéletek AR felületet

Az Ön 
előnyei

Mozgékonyság
Az AR munkafolyamat -
alkalmazásainak azonnal 
létrehozása és szerkesztése

Rugalmasság
Amint változtat a feladaton, 
abban a pillanatban az eljut 
a beoszttottakhoz

Méretezhetőség A 
vállalatok könnyen átvihetik 
a követelményeket az egyik 
munkahelyről a másikra

Használhatóság
Könnyen használható
Nincs szükség 
programozási ismeretekre

Egyablakos ügyintézésként viselkedünk azáltal, 
hogy nemcsak az Enterprise Software 
megoldásainkat, hanem partneri erős és átfogó 
szolgáltatásokat is nyújtunk Önnek.

A kiindulópont egy alapos konzultáció és 
helyzetelemzés, hogy áttekintést kapjon a 
felhasználási lehetőségekről és a konkrét 
környezeti követelményekről. Ennek alapján 
ttestreszabjuk megoldásainkat az Ön igényeit 
szemelőtt tartva a munkafolyamatba integrált  
alkatrészek és szolgáltatások felhasználásával.

Közösen kiválasztjuk az optimális hardvert, és 
telepítjük a folymaat ideális megoldását a gyárban 
üzemben vagy a raktárban. A produktív 
szakaszban segítséget nyújtunk az 
ügyfélszolgálattal és a műszaki támogatással, az 
egyéni szolgáltatási szintű megállapodásokkal a 
siker biztosítása érdekében.

Teljes körű szolgáltatást 
nyújtó megközelítésünk

Forradalmi, szabadalmaztatott 
áruösszekészítési megoldás egy szempillantásra

xPick
Világszínvonalú, Ipari- 
irányított összeszerelés

xMake

xInspect
A végletekig kiérlelt szerviz 
és ellenőrzési eljárás

See-What-I-See 
Távoli segítségnyújtás

xAssist

Biztonság
Védje meg szellemi 
tulajdonjogait munkájának és 
bevált gyakorlatának jogaival 
együtt

Függetlenség
Nincs szükség külső 
erőforrásokra, például 
kiegészítő szoftverekre 
vagy hardverre



Kiválasztott referenciáink  
a több mint 250 megvalósult projektből
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