
 

 

 

 

CO PROPONUJEMY 

Urządzenia RealWear ograniczają kosztowne przestoje na całym świecie, zapewniają korzyści dla 
środowiska i oferują znaczne oszczędności zarówno pod względem kosztów, jak i czasu, zapewniając 
natychmiastowe wsparcie przy użyciu rzeczywistości wspomaganej - ASSISTED REALITY.   

Urządzenie jest komputerem tzw. “nasobnym” lub “ubieralnym” , który pozwala na jego użytkowanie z 
dostępem zdalnym do zasobów, dokumentów, możliwością prowadzenia wideokonferencji w terenie, 
rejestrowania audio-wideo  i wielu innych funkcjach. Realwear sterowane jest komendami głosowymi – 
także w języku polskim (urządzenie działa poprawnie - perfekcyjnie zorpoznaje komendy - nawet przy 
dużym poziomie hałasu sięgającym 100dB) 
 
Gogle są wyposażone w kamerę, mikrofony, nagośnienie, wyświetlacz, systemy pozycjonowania 
satelitarnego, wymienną baterię w trybie HOT SWAP, WIFI, Bluetooth, opcjonalnie w modem, kamerę 
termowizyjną, sróżnorodne systemy mocowania I inne. 
  

CERTYFIKATY REALWEAR   Każdy model HMT oraz NAVIGATOR 
500 spełniają wymogi  IP66, 
MIL-STD-810G, wytrzymałe 
są na upadek z wysokości 2 metrów 

 
 Model HMT-1Z1 model T1100S  spełnia 

wymogi ATEX & IECEx  jest   
zatwierdzony do użytku w strefie 1, 
strefie 2, strefie 21 i strefie 22   
   zgodnie z dyrektywami 2014/34/EU 
(ATEX) i systemem IECEx.  

 
 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA: 
 

 Utrzymanie ruchu 
 Zdalne wsparcie serwisanta 
 Zdalny serwis maszyn i urządzeń 
 Logistyka 
 Produkcja 
 Inspekcje i audyty 
 inne 

 

PRZYKŁADOWE KORZYŚCI: 
 

 Zdalne wsparcie ekspertów 
 Szybsza diagnoza problemu 
 Możliwość rejestracji dokumentacji 

dowodowej 
 Zdalny dostęp do cyfrowej dokumentacji  
 Dwukierunkowa komunikacja audio - wideo 
 Oszczędność na materiałach ochronnych 
 Redukcja kosztów podróży 
 Zmniejszenie ilości osób na „pierwszej linii”  
 Skrócenie czasu spędzanego przez 

pracowników w obszarach podwyższonego 
ryzyka 

 Zdalne uczestnictwo z zachowaniem 
elementów interakcji 

 Możliwość rejestracji sytuacji na potrzeby 
dalszego szkolenia (rejestrowanie treści 
dydaktycznych) 

 



S4TECH jest dostawcą rozwiązań z zakresu MR/AR. Wyróżnia nas kompleksowe podejście we 
współpracy, w ramach której dostarczymy rozwiązania dedykowane do Państwa potrzeb wraz z 
propozycją i wdrożeniem oprogramowania wspierającego i realizującego wymagane przez Państwa 
działania. 
 
Jednym z proponowanych przez nas rozwiązań jest TeamViewer Frontline, który możemy wdrożyć i 
zmodyfikować, zaprojektować workflow odzwierciedlający procesy Państwa firmy i wspierający 
pracowników / użytkowników gogli RealWear. 
 
W przypadku zainteresowana proponuję demonstrację gogli i oprogramowania. Istnieje także 
możliwość opracowania PoC dzięki czemu otrzymają Państwo możliwość przetestowania rozwiązania w 
swoim środowisku pracy. 
 
 
 
CASE STUDY – przykład zastosowania – producent maszyn i urządzeń 

22 marca 2022 r. - Londyn, Wielka Brytania - RealWear, wiodący na świecie dostawca rozwiązań z zakresu rzeczywistości 
wspomaganej dla pracowników przemysłowych pierwszej linii, ogłosił dzisiaj, że Orkel, norweski producent zagęszczarek i 
innych maszyn dla rolnictwa, przemysłu i gospodarki odpadami, ustandaryzował urządzenia noszone RealWear w całej swojej 
firmie i sieci dealerów. Celem firmy Orkel jest zapewnienie wsparcia dla klientów i produktów w czasie rzeczywistym, eliminując 
czas oczekiwania na wizyty osobiste i unikając kosztownych opóźnień w przestojach dla rolników. 

Początkowy zakup 40 urządzeń jest wykorzystywany do zdalnej obsługi posprzedażnej, zdalnego serwisowania i zdalnego 
uruchamiania wszystkich swoich ciężkich maszyn rolniczych.  

Zespół badawczo-rozwojowy firmy Orkel przetestował różne inteligentne okulary, zanim zdecydował się na wyświetlacz 
montowany na głowie RealWear HMT-1®.  

 

Według Orkela, czynnikami decydującymi o wyborze RealWear były:  

 wytrzymała obudowa i parametry pracy 
 funkcje bezpieczeństwa  
 redukcja hałasu – pełne rozpoznawanie komend głosowych 
 długi czas pracy na baterii 

 

Jak działa rozwiązanie 

Innowacyjne rozwiązanie pozwala firmie Orkel połączyć swoich klientów z technikami serwisowymi bez konieczności 
odbywania zbędnych podróży. W ramach oferty wsparcia posprzedażowego firmy Orkel, każdy klient potrzebujący 
uruchomienia lub serwisu technicznego otrzymuje zestaw składający się z HMT-1, markowego hardhatu firmy Orkel oraz 
klipsów mocujących. Klient po prostu zakłada urządzenie, kontaktuje się z technikiem Orkel za pomocą komend głosowych, a 
po podłączeniu technik może natychmiast zobaczyć dokładnie to, co widzi klient, dzięki zamontowanej na głowie kamerze i 
łatwemu w obsłudze oprogramowaniu. Następnie technik rozwiązuje problem. Po rozwiązaniu problemu klient może 
zdecydować się na zakup urządzenia RealWear na własny użytek lub zwrócić je do firmy Orkel. 

Rozwiązanie to rozwiązało szereg problemów, z którymi borykała się firma Orkel. Na przykład, zazwyczaj jej serwisanci musieli 
osobiście wyjeżdżać do klienta, co wiąże się z czasem podróży i kosztami środowiskowymi. Opóźnienie w naprawie sprzętu 
może również potencjalnie wpłynąć na działalność klientów. 

"Nasi klienci naprawdę doceniają wartość systemu, ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić znacznie szybszy poziom 
wsparcia, gdy pojawia się problem. Zbyt często nasi serwisanci podróżowali po to, co okazało się szybką naprawą. 
Teraz, dzięki systemowi RealWear, oszczędzamy wiele godzin czasu i emisji CO2, a co najważniejsze, maszyny klientów 
są szybko ponownie gotowe do pracy, co jest niezbędne w sezonie żniwnym" - skomentował Svein Erik Syrstad, technik 
z firmy Orkel. 

 



Grupa Orkel, z siedzibą w Fannrem w Norwegii, jest uznanym dostawcą zagęszczarek, pras rolujących i sprzętu transportowego. 
Jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie, a jej największym rynkiem zbytu są obecnie Chiny kontynentalne. Ponieważ 
sektor rolnictwa i hodowli jest w dużym stopniu uzależniony od sezonu zbiorów, klienci Orkla wymagają od swoich maszyn 
maksymalnego czasu pracy, zwłaszcza w okresie wzmożonej aktywności. 

W urządzeniu, Orkel używa platformy zdalnej obsługi i współpracy zasilanej przez AR, która pomaga firmom produkcyjnym 
prowadzić działania konserwacyjne na odległość za pomocą rzeczywistości rozszerzonej. System telemetryczny maszyny Orkel 
zapewnia, że szczegóły dotyczące każdego aspektu pracy maszyny są bezpiecznie przesyłane do chmury, umożliwiając 
serwisantom Orkel odczytanie danych i poprowadzenie swoich klientów do następnego kroku w procedurze. Dzięki tym 
informacjom Orkel może skuteczniej namierzyć konkretny błąd, a następnie zdalnie poprowadzić operatora do jego 
rozwiązania. 

"Naprawdę uwielbiamy tę technologię, ponieważ jako inżynier ds. badań i rozwoju mogę obserwować wykonywaną 
pracę" - powiedział Magnus Nordås Lervik, inżynier projektu w firmie Orkel. "Szybko uczę się lepszych sposobów 
projektowania przyszłych maszyn, ponieważ widzę z pierwszej ręki często pojawiające się problemy i sposób ich 
rozwiązywania".  Lervik kontynuował, "Korzystanie z tej technologii pozwala naszemu zespołowi badawczo-
rozwojowemu spojrzeć w przyszłość, jak moglibyśmy projektować produkty w przyszłości z perspektywy operatora." 

 

Orkel i jego klienci osiągają szereg korzyści od momentu wdrożenia technologii RealWear  i m.in. Microsoft Teams," dodał Jon 
Arnold, wiceprezes EMEA, RealWear Inc. "Patrząc na przemysł rolniczy jako całość, przestoje maszyn wpływają na 
produktywność i wydajność, zwłaszcza w coraz krótszych sezonach zbiorów. Zdalna pomoc z RealWear staje się 
gamechangerem dla branży rolniczej i hodowlanej, kiedy każda sekunda ma znaczenie." 

 

O firmie RealWear 

RealWear® jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań z zakresu wspomaganej rzeczywistości, które angażują, wzmacniają 
i podnoszą na wyższy poziom współczesnego pracownika przemysłowego, umożliwiając mu bezpieczniejsze wykonywanie 
zadań oraz zwiększoną wydajność i precyzję. RealWear zapewnia pracownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji i 
wiedzy specjalistycznej, pozostawiając im ręce i pole widzenia wolne do pracy. RealWear został sprawdzony w praktyce przez 
światowej klasy klientów, takich jak Shell, Goodyear, Mars, Colgate-Palmolive i BMW, którzy używają go do poprawy 
bezpieczeństwa pracy, zapewniając jednocześnie bezprecedensowy zwrot z inwestycji. 

Więcej case-study: https://www.realwear.com/resources/client-case-studies/ 

 

Siedziba główna RealWear znajduje się w Vancouver w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, a lokalne biura w Wielkiej 
Brytanii, Singapurze, Niemczech, Australii, Holandii i Japonii oraz nowe centrum obsługi klienta w Dubaju. Pozycja RealWear 
jako numeru jeden została dodatkowo wzmocniona dzięki potrójnemu (3X) wzrostowi w skali roku w 2020 roku. Firma 
dostarczyła urządzenia wearable do ponad 5 000 unikalnych klientów korporacyjnych na całym świecie w różnych branżach, w 
tym w energetyce, produkcji, żywności i napojów, motoryzacji i telekomunikacji. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.realwear.com. 
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