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Bevezetés:A külső munkahelyeken történő szolgáltatások  
napjainkban

Három fő változás van, amelyek a szolgáltató szervezetek fejlődését érinti .Ezek közül az egyik az hogy a 
tapasztalt és jól felkészült második világháború utáni  generációk nyugdíjba vonulnak. A második hogy a 
szervizt igénylő gépek műszakilag egyre összetettebbé válnak. A harmadik a vevői elégedettség most a fő 
megkülönböztető tényező a szolgáltatást végző vállalkozások munkájában.

Az 1940-es években egy személyszállító busz szerelése – Fotóhivatkozás Wikimedia Commons

1950-es évek Elektronikai szerviztechnikusok - Fotó: Wikimedia Commons Technikusi feladat  terepi munkán napjainkban  A Vuzix intelligens szemüveget 
használva a karbantartási útmutatás valós időben.
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A.   Zavaró tényezők
a külső munkahelyen történő munkavégzés során 

Technológiai változás
A technikusok akik ma felelőséget kell viseljenek   az egyre 
növekvő ,komplex nagy mennyiségeket előállító ipari 
eszközök kiszolgálásáért, úgy hogy a technológia olyan 
gyorsan fejlődik, hogy nehéz naprakésznek maradniuk. 
Majdnem lehetetlen a modern technikusok számára, hogy 
minden olyan gépkönyvet, és esetet pontról pontra 
ismerjenek  amellyel a munkavégzés változó körülményei 
között találkozhatnak. Amire szükség van, sok általános 
technikus, aki számos különböző megoldásra alkalmas 
alapképességekkel rendelkezik. Szakképzett emberek 
szükségesek ahhoz, hogy kiszolgálják az automatizálást és a 
digitalizálást támogató komplex gépek egyre növekvő 
számát.  

Idősödő munkaerő
Becslések szerint a külső helyszínen dolgozó szolgáltatási 
munkaerő 60% -a hamarosan nyugdíjba vonul, és új 
szakképzett utánpótlással kell felfrissíteni. Jelenleg az ilyen 
létező és jól képzett munkaerő bérigénye a legnagyobb 
Többet várnak el , és az új képzett munkavállalók felvétele és 
képzése is folyamatosan növekszik.

Mesterséges intelligencia és iot
Érzékelő szenzorokkal felszerelt gépek, amelyek képesek 
átadni a valós idejű állapotfrissítéseket a távfelügyelté 
válnak a jövőben, ami lassan alapkövetelménnyé válik. 

Ezek az IOT-technológiák és a mesterséges intelligencia 
várhatóan levállalják az egyszerűbb diagnosztikai feladatokat, és 
bár a javításokhoz technikusokra lesz szükség, az IOT-
technológia és a mesterséges intelligencia egyre inkább átveszi a 
napi rutinszerű folyamatot. Tudjuk, hogy itt a jövő, bár a 
legtöbb szervizesnek, a legtöbb szolgáltatónak nincs 
kihangosított mobil hozzáférése cége tudásbázisához. És ehhez 
egy okos telefon már nem is elég.

Az új vásárló
A mai ügyfelek már többet várnak el, és az online 
felülvizsgálat és a szociális média révén jelentős hatalmat és 
befolyást gyakorolhatnak az információk megszerzése és 
használata terén.

Mivel sok veterán alkalmazott tömegével hagyja el a 
munkaerő piacot, a szolgáltató szervezetek attól tartanak 
hogy elvesztik a hosszú távú alkalmazott-ügyfél 
kapcsolatokat, miközben az új alkalmazottak magasan 
tartják az bérköltéségeket az első munkavállaláskori 
belépéskor. 
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B. A jelenkor mobilitása külső munkahelyeken 

A számos eszköz és technológia rendelkezésre állása 
ellenére a külső munkahelyeken szolgáltató szervezetek 
52%-a továbbra is kézi eszközöket használ a dokumentációs 
feladataihoz; de még  ennél is kevesebben használnak 
bármilyen masszív ipari mobil kézi eszközt, hanem 
megmaradnak a papír alapú adatrögzítésnél. A lassú 
használatra alkalmas eszközök, az információhiány és az 
olyan adatokhoz való fontos hozzáférés, mint a 
szerviznyilvántartások, a berendezés specifikációi, a 
használati útmutató tartalma és egyéb ismeretek, állandó 
panaszok forrása a technikusok körében. Sok helyszíni 
technikusnak még ma is papíralapú kézikönyveket kell 
olvasnia, szervizűrlapokat kell kitöltenie, meg kell érintenie a 
terjedelmes érintőképernyőket, át kell mennie a 
diszpécserekhez segítségért, és nem a megfelelő környezetben 
kell képeznie magát. 

És bár minden helyszíni szolgáltató magas első fix díjra 
törekszik, a szolgáltatási hívások 25%-a utóellenőrzést 
igényel; gyakran a képzettség, a tapasztalat és az információ 
hiánya vezet a helytelen hibafeltáráshoz.

Láthatóak azonban a fejlődés és a javulás jelei. Egyre több 
cég kezdi meg papírforrásainak digitalizálását. A Field 
Service Management szoftver hamarosan az egész szektorra 
kiterjed, és az AI-rendszerek képesek lesznek hatékonyan 
segíteni a technikusokat szakértelmüknek, 
elérhetőségüknek és elhelyezkedésüknek megfelelően.
A növekvő digitális tartalom és a külső helyszínen dolgozó 
technikusok közötti legjobb interfész a kiterjesztett valóság 
(AR, i) deális esetben kihangosított okosszemüveg 
formájában, amely teljesen átalakítja a technikusok 
szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségét.
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Következő generációs számítástechnika a külső munkahelyen történ 
szervizelésben : Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek külső helyszínen

Az okos AR-szemüvegek új alapokra helyezik a vállalati 
mobil információkhoz való hozzáférést, lehetővé téve a 
felhasználók számára, hogy fejre erősített és kihangosított 
mobil eszközzel dolgozzanak, és mindig tisztában legyenek a 
a pillanatnyi körülményekkel. Az okosszemüveg kezelése 
egyszerű, és a feladatalapú információk fogadásának és 
adatok rögzítésének leghatékonyabb módja. Optimális 
mobilitást és információ-hozzáférést biztosítanak viselőjük 
számára, és mivel a felhasználói felület kiterjesztett 
valóságot is tartalmazhat hang- és képi átfedésekkel, jobb 
valós idejű képességeket és információkat biztosítanak, mint 
más típusú mobileszközök.
Az okosszemüvegek sokkal jobb felhasználói élményt 
nyújtanak a kézikönyvekhez, iratgyűjtőkhöz és kézi 
eszközökhöz képest, amelyek mindegyike lassíthatja vagy 
akadályozhatja a munkát. Az innováció abban rejlik, hogy az 
információkat a dolgozó látóterébe helyezik – 
szabadkezesen, és mindig akkor amikor szükségük van rá. 

A VUZIX OKOS SZEMÜVEGEK KÉPESSÉGEI: 

Ezekhez a képességekhez elengedhetetlenek a fejlett szenzor- 
technológia, az AI és a Field Service Management szoftver 
előnyeinek kihasználása a szakképzett szakemberek számára a külső 
munkavégzés során.
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• Érintésmentes hozzáférés az információhoz (lépésenkénti utasítások, 
diagramok, videók);

• Valós idejű, " lásd- amit én látok" kommunikáció
(távoli együttműködéshez és technikusi vagy felügyelő támogatáshoz);

• Kihangosító, pont-nézet vállalati dokumentációkhoz (hang és képi);
• AR a HUD átfedése a távoli támogatást és a kommunikációhoz
(hang és képi);

• Számítógépes látásmód az objektum és a képfelismeréshez 
(kódok, szövegek, számok, lépésellenőrzés, feladat befejezése).



A VUZIX M-sorozatú okosszemüvegek képességnövelésével

A termékek változatossága, a nem megfelelő képzési módszerek és a hiányos munkautasítások, amelyek lelassítják az alkalmazottakat, olyan 
gyakori problémák során, amelyek negatívan befolyásolják a helyszíni szolgáltatások működését.
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A Vuzix okos szemüvegek az emberek általi kényelmes 
viselésre tervezett formával rendelkeznek,s támogatva a 
felhasználót kiegészítve a munkahelyi képzést és a 
felhasználói élményt biztosító funkciókat , amelyek 
elősegítik a gyors tudásgyűjtést, a Vuzix okosszemüvegek 
segítenek elérni azt a vállalatok által kitűzött célt , hogy 
maximalizálhassák az első alkalommal történő hibátlan 
javítási arányt és az ügyfelek elégedettségét.
Az egyre összetettebb és áttekinthetetlenebb vállalati okos 
hardverpiacon eligazodva két dolog tűnik ki az 
okosszemüvegben: a hordhatóság és a robusztusság. A 
dolgozók nem tudnak megfelelően koncentrálni, ha az 
eszköz kényelmetlen és/vagy rosszul illeszkedik, és az 
eszköznek képesnek kell lennie alkalmazkodni a 
legkülönfélébb körülményekhez és viselői szokásokhoz  is. 
A Vuzix M-sorozatú okosszemüveg a legkényelmesebben  
hordható és ergonómiailag legsokoldalúbb a piacon. A 
többféle rögzítési lehetőségnek és a rengeteg ötletes 
kiegészítőnek köszönhetően bárki viselheti őket, 
függetlenül attól, hogy melyik szem a domináns, és hogy 
az alkalmazott visel-e dioptriás szemüveget, sapkát vagy 
védősisakot.

Hard Hat Left Eye Mountable Remote Battery

Right Eye Mountable Safety Glasses Head BandRight Eye Mountable Safety Glasses Head Band

Hard Hat Left Eye Mountable Remote Battery

Bal vagy jobb 
szemre alkalmas

Jobb szem elé

Munkavédelmi sisakra illeszhető

Választható 
kiegészítőkkel

Bal szem elé Egész napos működés 
kiegészítő akkuval



Korszerű helyszíni szolgáltatások:
Következő generáció – Vuzix M400 okosszemüveg 
A Vuzix M400 okos szemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja egy integrált  kihangosítóval 
ellátott hordható eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, a párosíthatóságot Android-eszközökkel, vagy 
vezeték nélkül csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan 
helyzetfelismerés érdekében. 

Ezenkívül az M400-asok tartalmazzák a Qualcomm® Snapdragon™ XR1 platformot, az első dedikált XR platformot, amelyet arra 
terveztek, hogy felgyorsítsa a kiváló minőségű videót, hangot és interakciót az okosszemüvegeken.

A Vuzix a hordhatóságra és az ergonómikus formára összpontosít, a Snapdragon XR1 erejével kombinálva az okos szemüveg 
teljesítményét és funkcionalitását a következő szintre emeli.

A Vuzix M400 okosszemüveg víznek, pornak és szennyeződésnek ellenáll, és hangvezérléssel, gombnyomással és 
kézmozdulatokkal (touchpad) is működik. 
Mindez átfogó és precíz külső helyszínen történő  szervizmunkát tesz lehetővé, bárhol.
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Szerelősín

USB-C Port

Navigáció
s gombok 
Vissza

Touchpad

Bekapcsológomb

Tápellátás LED

Állapot gomb

Kamera 

USB-C Port

Központ Front

Kijelző

Felvevő LED

Vaku/Zseblámpa



Vuzix M400 okosszemüveg: Műszaki adatok és jellemzők
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MŰSZAKI JELLEMZŐK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelz
• Kijelző típusa: OLE
• Képarány: 16:
• Vélemény (átlós)
16,8 fok, egyenértékű egy 5-ös mobil eszköz
képernyője 17 hüvelyken látványával
• Fényerő:> 2000 Nit
• Kontraszt:> 10 000:
• 24 bites szín valós fekete
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználatot

RENDSZER
• 8 magos 2.52GHz Qualcomm XR
• 6 GB lpddr4 ra
• 64 GB belső flash memóri
• Android 8.1 O
• OS és Alkalmazások OTA bővíthet
• MDM kapható több partnerbő

TANÚSÍTVÁNYOK
• IP67
• Biztonságosan 2 méterről ejthető le

UNIVERZÁLIS M-SOROZATÚ SÍN 
KÜLÖNBÖZŐ FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEKHEZ
• Vuzix M-sorozatú sín szemüvegkeretek lencse

nélkü (standard)
• Súlya kevesebb, mint 85 gramm
• Szemüvegkeretek lencséve
• Biztonsági szemüve
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés
• Peltor fejhallgató-tart

AKKUMULÁTOR
• A 135 mAh-s b lső akkumulátor támogatja az üzem közbeni cserét

külső akkumulátorok
• 1000 mAh, fejben hordható USB-C külső akkumuláto

3 fokozatú LED kijelzővel
• Harmadik félt l származó USB-akkumulátorokkal működtethető
fejben hordott akkumulátor helyett

• 2-12 óra üzem dő külső akkumulátor választástól függően

VEZÉRLÉS
3 vezérlőgomb
Hangvezérlés – testre-szabható és több nyelvet is támogat
2 tengelyes érintőpad többujjas támogatással

HANG
• Beépített hangszóró (akár 97 db kimenet
• Háromszoros zajszűrő mikrofon
• BT audio: HSP / A2D

KAMERA
• Akár 12,8 megapixeles állóképe
• Akár 4k30 vide
• Továbbfejlesztett autofókusz (PDAF
• Továbbfejlesztett optikai képstabilizáto
• LED vaku/jelenet megvilágítá
• Vonalkód beolvasá

KAPCSOLAT
USB 3.1 Gen 2 USB Type-C-n
Wi-Fi 2.4/5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ 
3 szabadságfokú fejkövetés
3 tengelyes giroszkóp
3 tengelyes gyorsulásmérő
3 tengelyes mag/beépített iránytű

GPS
• GPS / GLONASS

¹A specifikációk változhatnak 



Korszerű helyszíni szolgáltatások: Vuzix M300XL okosszemüveg

A Vuzix M300XL intelligens szemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja, kihangosított, 
hordható eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, hogy párosítsanak Android-eszközökkel, vagy vezeték 
nélkül csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan helyzetfelismerés 
érdekében.
Vízzel, porral és szennyeződéssel szemben ellenállóak, és hangvezérléssel, gombnyomással és kézmozdulatokkal 
működtethetők. Ez lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy átfogó és precíz terepi munkát végezzenek, bárhol.

11

Korszerű gyártás: Vuzix M300XL okosszemüveg

A Vuzix M300XL intelligens szemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja, kihangosított, 
hordható eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, hogy párosítsanak Android-eszközökkel, vagy vezeték 
nélkül csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. 
Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan helyzetfelismerés érdekében.
Vízzel, porral és szennyeződéssel szemben ellenállóak, és hangvezérléssel, gombnyomással és kézmozdulatokkal 
működtethetők. Ez lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy hatékonyabban végezzék el a gyártási feladatokat az üzemben.
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Szerelősín

Töltés állapota

Navigációs 
gomb
Hátsó

Érintőpad

Bekapcsológomb

Kamera 

Törlés

Külső szenzor ablak
(Mikrofon, környezeti fény, közelség,           

  visszajelző LED)

Központ Első

Felvevő LED

Vaku/Zseblámpa

Kijelző

Belső érzékelőablak 
(mikrofon, közelség)

Szerelősín
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Vuzix M300XL okosszemüveg: 
Műszaki adatok és jellemzők 
MŰSZAKI ADATOK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelz
• Képarány: 16:
• Vélemény (átlós)
16,7 fok, egyenértékű egy 5-ös. A mobil 
eszköz képernyője 17 hüvelyken látható
• Fényerő:> 2000 Nit
• 24 bites szín
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználato
• Dual Core Intel Atom CP
• 2 GB-os rendszer RA
• Android 6 O
• 64 GB belső flash memóri

VEZÉRLŐK
• 4 szabványos Android vezérlőgom
• Hangvezérlés – testreszabható és töb
nyelvet is támogat
• 2 tengelyes érintőpad mozdulatta

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ELÉRHETŐ
• Szemüvegkeretek lencsével vagy anélkül
• Biztonsági szemüveg
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés

AKKUMULÁTOR

• A hosszabb fu ási idő USB akkumulátorcsomagolásával működtethető

• 160mAh belső kkumulátor támogatja a forró csere
külső elemek

• 860mAh külső kkumulátor

• 2 - 12 óra művelet külső akkumulátor választása alapjá

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ
• 3 szabadságfokú fejköveté
• 3 tengelyes giroszkó
• 3 tengelyes gyorsulásmér
• 3 tengelyes mag/beépített irányt

KAPCSOLAT
• USB Micro-B 2.0
• Wi-Fi b/g/n/ac – Dual-B 2.4/5 GHz
• BT 4.1/2.1+EDR

AUDIÓ
Fül hangszóró
Kettős zajszűrős mikrofonok

KAMERA
Akár 10 megapixeles 
állóképek
Akár 1080p videó
Auto-Fókusz
Optikai képstabilizátor
Vaku/jelenet megvilágítás

SZENZOR RENDSZER
• Proximity inward facing
• Proximity/ALS outward facing

¹A műszaki adatok változhatnak 





A Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek jövője a külső
munkavégzés során  

A helyszíni szolgáltató szervezetek többsége várhatóan a következő három évben bevezeti az AR okosszemüveget. Ennek 
egyik oka a „folyamatosa cserélődő munkaerő” kihívásainak való megfeleléskényszer, mivel az alaptudás készségek eltűnnek 
a szolgáltatási szektorból. Egy másik az IoT érkezése, amely a megnövekedett kapcsolódási lehetőséggel és a gépi tanulás 
fejlődésével intelligens szemüvegen keresztül elérhetővé teszi a lexikális tudásbázisokhoz való hozzáférhetőséget valós 
időben. 

A globális munkaerő 80 százaléka nem adminisztrációs, irodai munkát végez. Ez 2,7 milliárd irodán kivüli dolgozót jelent, 
akiknek szabad kezekre van szükségük hogy jobban, gyorsabban és biztonságosabban végezhessék munkájukat. A helyszíni 
szerviztechnikusok a külső munkahelyeken dolgozó munkások klasszikus példái, de a raktári munkások, építőmunkások és 
házi ápolónők is ide sorolhatóak. A terepen túl a Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek összekötik a humán munkavállalókat 
az intelligens gépekkel, a kritikus információforrásokkal és egymással, papír dokumentumokat és kézi eszközöket 
helyettesítve a futószalagon, a gyárban és a kórházakban.

Nem lehet eléggé túlbecsülni, mennyire forradalmi a fejre szerelhető , kézmozdulatot nem igénylő képességek átadása a 
modern dolgozók számára. A fejlődő vállalati intelligens hardverszektoron belül a Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek 
kiemelkednek ergonomikus kialakításuknak, a siker és megbízhatóság hosszú múltra tekint vissza, valamint a 
kulcsfontosságú szoftverpartnerségek és eszköztartozékok által lehetővé tett képességeik széles skálájának köszönhetően.
Ma a Vuzix M-sorozat az egyik legszélesebb körben elterjedt ilyen típusú eszköz a világon, amely digitálisan átalakítja a 
vállalkozásokat a legkülönfélébb módon felhasználható  bármely hordható eszköz esetében.
Ha többet szeretne megtudni arról hogy a vállalatában meglévő munkafolyamatok hogyan is javíthatók a Vuzix M-sorozatú 
okosszemüvegekkel , milyen új  lehetőségek nyílhatnak meg vállalkozása számára, látogasson el a www.vuzix.hu oldalra, 
vagy hívja szaktanácsadónk!
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vuzix.hu

Új hajnal érkezik a világhírű Vuzix okosszemüveg- és kiterjesztett valóság gyártó központjába és 
gyártóüzemébe az Egyesült Államokban, Rochesterben.

Kopex Kft.,
Budaörsi Reptér
1112 Budapest, Repülőtéri út 2
+36 70 553 1034
vuzix@vuzix.hu
www.vuzix.hu




