
VUFORIA STUDIO
PLATAFORMA DE REALIDADE AUMENTADA

Crie de forma eficiente experiências de RA imersivas que 
utilizam dados 3D e de IoT existentes.
Aumente a segurança, a proficiência e a agilidade dos 
trabalhadores.

VUFORIA STUDIO

O Vuforia Studio é uma plataforma de Realidade 

Aumentada (RA) que possibilita às empresas a 

criação e distribuição de conteúdos de RA de 

forma simples e rápida permitindo experiências 

que transformam operações, facilitam a 

transferência de conhecimento e melhoram os 

resultados.

CAPACIDADES DO VUFORIA STUDIO

Acelere instruções complexas

Dê um novo propósito a dados e 
sequências animadas de CAD 3D 
existentes para cr iar instruções 
intuitivas de montagem, inspeção, 
manutenção e operação.

Visualize dados de IOT

Integre com eficiência dados de 
sensores e IoT (Internet das Coisas) 
contextual izados da plataforma 
ThingWorx e dados de sistemas 
corporativos. 

Simplifique a escalabilidade 
corporativa

Distribua conteúdo de RA para toda a 
empresa por meio de um único 
aplicativo de visualização em seus 
dispositivos móveis ou dispositivos 
vestíveis (Realwear e HoloLens) 

Enriqueça a experiências de 
usuário

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

POR QUE VUFORIA STUDIO?

Redução de custos de desenvolvimentos 
Crie conteúdo rapidamente em um ambiente 
intuitivo

Acelere a criação de conteúdo 
Construa melhores experiências de forma rápida e 
reutilizando com eficiência modelos CAD 3D já 
existentes, suas animações e sequências.

Ofereça escalabilidade empresarial
Acesse e veja as experiências de RA através de uma 
aplicação simples e intuitiva

Forneça facilmente informações
Crie significado incorporando dados 
contextualizados vindos de IoT na experiência.

Apoie a inovação dos colaboradores
Suporte de dispositivos de realidade mista e 
assistida.

FALE COM UM ESPECIALISTA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  DO VUFORIA STUDIO

Autoria de arrastar 
e soltar

Experiências online 
e offline

Realidade 
Assistida

Integração com 
IoT Nativa

Reconhecimento 
espacial e ancoragem 
de modelo

Visualizador 
universal

Certificado Cloud 
Hosting e On-premise

Escabilidade
Global

contato@proconcept.com.br

(31) 3370-7787

Av. Prof. Mário Werneck, 300/401
Estoril, Belo Horizonte/MG

www.proconcept.com.br
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