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COMUNICAT DE PRESĂ:
„XpertEye împreună cu Iristick”
AMA și IRISTICK fac echipă pentru a crea cea mai puternică soluție de asistență la distanță
prin ochelari de protecție inteligenți din industrie.
Companiile AMA (XpertEye) și Iristick sunt bucuroase să își anunțe, în mod oficial, parteneriatul care
marchează începutul unei noi ere în asistența la distanță pentru angajații fără post de lucru fix. XpertEye
este prima soluție care beneficiază pe deplin de o nouă generație de ochelari de protecție inteligenți pentru
uz industrial. „XpertEye împreună cu Iristick” îmbină experiența AMA și inovația Iristick.
Iristick este compania care a creat Iristick.Z1, ochelari de protecție inteligenți pentru industrie. Ochelarii
inteligenți Iristick sunt ochelari de protecție ranforsați, certificați, dotați cu două camere video și lentile cu
zoom optic puternic, scaner de coduri de bare, comenzi vocale, câmp vizual nelimitat și baterie care
durează un „schimb întreg”. Toate acestea îmbinate într-un design unic și confortabil.
Soluția XpertEye, dezvoltată de AMA, este o soluție avansată de asistență la distanță pentru ochelari
inteligenți și alte camere video, care stabilește o punte de legătură între oamenii aflați la distanță care au
nevoie urgent de asistență, în scopuri industriale sau medicale.
Colaborarea dintre XpertEye și Iristick îmbină soluția puternică oferită de AMA cu ochelarii de protecție
inteligenți de înaltă performanță oferiți de Iristick, ajutând tehnicienii aflați pe teren, scurtând timpii de
intervenție, economisind costurile cu deplasarea și asigurând disponibilitatea tuturor cunoștințelor de
specialitate atunci când sunt necesare.
„Este pentru prima oară când vedem ochelari inteligenți cu caracteristici remarcabile, precum lentila cu
zoom optic și bateria care durează un „schimb întreg”, îmbinate într-un design confortabil. Aceste
caracteristici, îmbinate cu soluția noastră cunoscută de asistență la distanță, sunt foarte apreciate de toții
clienții-pilot pe care i-am rugat să ne comunice părerile lor, în faza de dezvoltare”, Guillaume Campion, AMA
VP Product and Partnership.
„Soluția XpertEye folosește noile caracteristici de care dispun ochelarii iristick.Z1, precum lentila cu zoom
optic și bateria care durează un „schimb întreg”. Ne-a făcut mare plăcere să lucrăm împreună cu echipa
AMA. Expertiza lor ne-a ajutat să îmbunătățim și mai mult ochelarii Iristick.Z1, astfel încât să devină cei mai
buni ochelari de protecție inteligenți pentru asistență la distanță din industrie.” Johan De Geyter, Director
General Iristick

DESPRE AMA
AMA este integrator de soluții software și furnizor de soluții avansate de asistență la distanță, brevetate: XpertEye Light, XpertEye
Essential și XpertEye Advanced. Aceste soluții au fost dezvoltate pentru a răspunde cerințelor specifice ale utilizatorilor. Noi vă
oferim soluții securizate și de viitor pentru a vă înlesni comunicarea la distanță, în timp real, pentru a spori autonomia resurselor
dumneavoastră și pentru a vă optimiza metodele de lucru. Cu sediul în Rennes (Franța), AMA are filiale în Boston (Statele Unite),
București (România), Köln (Germania), Londra (Regatul Unit) și Hong-Kong.
Acest comunicat de presă, precum și alte documente și fotografii ale produselor AMA, sunt disponibile pe site-ul nostru web:
https://www.amaxperteye.com

DESPRE Iristick
Înființată în 2015, compania Iristick creează ochelari de protecție inteligenți pentru uz industrial, pentru a susține întreprinderile în
transformarea lor digitală. Iristick împuternicește operatorii fără post de lucru fix ai viitorului Industriei 4.0, în trei domenii:
asistență la distanță, proceduri digitale și logistică pick-by-vision. Ochelarii inteligenți Iristick sunt utilizați și testați, în prezent, de
către clienți în întreținere, asistență post-vânzare, logistică, activități comerciale ale magazinelor, controlul calității, telemedicină
și educație.
Compania Iristick, cu sediul în Anvers, Belgia, susține clienții din întreaga lume. Câștigătoare a unui premiu Red Dot Award și a unei
burse de inovație H2020 (nr. 811820) în 2018. Pentru mai multe informații, vizitați www.iristick.com
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