
VUFORIA CHALK
PLATAFORMA DE REALIDADE AUMENTADA

Reúna seus técnicos e especialistas para resolver problemas 
mais rápidos e de forma mais eficiente.

VUFORIA CHALK

O Vuforia Chalk é uma poderosa ferramenta de 

colaboração e comunicação que fornece 

assistência remota em tempo real com recursos 

de realidade aumentada, instruções e 

orientações, para a resolução, mais rápida, dos 

desafios técnicos complexos ou desconhecidos 

com tecnologia de realidade aumentada.

CAPACIDADES DO VUFORIA CHALK

Códigos de conexão

Permitem que os usuários iniciem e 
hospedem o Vuforia Chalk em sessões 
com usuários não registrados por meio 
de um código de 9 dígitos.

Plataforma para desktop

Conecta seus trabalhadores da linha de 
frente no local ou em campo com 
especialistas remotos que podem 
trabalhar no desktop.

Baixo consumo de dados

Realize vídeo chamadas entre os 
membros da sua equipe, com uma 
tecnologia associada a RA por meio de 
um único aplicativo de visualização em 
seus dispositivos móveis ou dispositivos 
vestíveis (Realwear e HoloLens)

Resumo da Sessão

Utilize métodos de rastreamento 
inovadores para identificação mais 
rápida de alvos, sobreposições digitais 
precisas e colocação de produtos 
virtuais 3D em ambientes de mundo 
real.

Gestão empresarial

Com o Chalk Admin Center, habilite 
conta de gestão de usuários Chalk 
empresariais.

Plataforma para RealWear

Acesse o tempo todo a uma 
experiência remota usando um 
dispositivo RealWear e mantenha suas 
mãos livres para completar uma tarefa 
com segurança e eficiência.

Sessão para multi-participantes

Suporta até 5 participantes permitindo 
conexão entre os funcionários da linha 
de frente e especialistas, para fornecer 
suporte nas resoluções de problemas 
em situações inesperadas.

contato@proconcept.com.br
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POR QUE VUFORIA CHALK?

Reduza o tempo no local

Elimine custos de viagens desnecessários 
e custos associados a visitas recorrentes 
para corrigir, reparar e resolver problemas 
mais rápido capacitando os operadores 
com suporte de Realidade Aumentada 
fornecidos pelos especialistas da sua 
equipe.

Aumente o tempo de atividade 
e eficiência

FALE COM UM ESPECIALISTA

Elimine custos de viagens desnecessários 
e custos associados a vistas recorrentes 
para corrigir, reparar e resolver problemas 
mais rápido, capacitando os operadores à 
uma ferramenta de assistência remota 
contando com um suporte de Realidade 
Aumentada fornecido pelos especialistas 
da sua equipe.

Aumente a segurança e a 

conformidade

Mantenha os técnicos de campo em 
segurança enquanto eles trabalham na 
manutenção de máquinas e em ambientes 
de trabalho perigosos, permitindo que os 
especialistas marquem a visualização ao 
vivo com notas que apontam para 
detalhes, perigos ou etapas específicas a 
fim de evitar erros e acidentes.

Transforme o autoatendimento dos 
clientes em realidade

Reduza o tempo de inatividade dos clientes 
permitindo que eles mesmos resolvam 
problemas no local. Conecte seus clientes 
diretamente à ajuda especializada que 
precisam para diagnosticar e resolver 
problemas rapidamente.

O Vuforia Chalk torna a realidade aumentada amplamente 
disponível e rapidamente acessível. Utilize os dispositivos 
que já estão nas mãos dos seus funcionários para 
possibilitar uma melhor assistência remota em sua 
empresa.

FALE COM UM ESPECIALISTA
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