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Glass anunță lansarea celui mai nou model de ochelari inteligenți, Glass Enterprise
Edition 2, AMA sporindu-și astfel experiența de vârf în utilizarea ochelarilor
inteligenți.

AMA este lider mondial în industrie, fiind selectată pentru programul Glass at Work în 2015 cu XpertEye
Advanced, o soluție de asistență la distanță care a fost implementată de atunci intensiv în domenii
industriale și medicale, fiind disponibilă pentru o gamă largă de surse video, inclusiv Glass.
De la prima transmisiune live cu Glass realizată între Franța și Japonia în 2014, utilizarea XpertEye pentru
asistență la distanță s-a răspândit pe scară largă în peste 80 de țări.
Această nouă generație Glass completează cu succes soluția XpertEye. Acești ochelari inteligenți oferă cel
mai bun raport de pe piață între greutate și capacitatea bateriei. Designul modern continuă să reprezinte
un atu important într-o lume predominată de acceptarea socială, a declarat Christian Guillemot, CEO-ul
AMA.
Dispozitivul consolidează și parteneriatul între AMA și Proceedix, un alt vechi partener al Glass. Prin urmare,
toți utilizatorii AMA și Proceedix vor putea beneficia de ce e mai bun din ambele soluții într-un singur model
de ochelari inteligenți.
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Christian Guillemot, CEO-ul AMA, urmărește consolidarea parteneriatului dintre AMA și Glass și continuarea
dezvoltării potențialului acestei soluții în aplicații medicale și industriale.
DESPRE AMA
AMA este un integrator de soluții software și un 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.
Oferim soluții sigure, orientate spre viitor, pentru facilitarea comunicării la distanță în timp real, pentru îmbunătățirea autonomiei
activelor dumneavoastră și pentru optimizarea metodelor dumneavoastră de lucru. Având sediul principal în Rennes (Franța), AMA
are o serie de filiale în Boston (Statele Unite ale Americii), București (România), Köln (Germania), Londra (Marea Britanie), HongKong.
Prezentul comunicat de presă, precum și alte documente și fotografii ale produselor AMA sunt disponibile pe website-ul nostru:
https://www.amaxperteye.com
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