HIAB AR+ app
(Augmented Reality Udvidet Reality)
Med den nye app HIAB AR+ kan du scanne billeder eller
markere med din smartphone eller tablet og få en 3Dmodel eller video som vises på din enhed.
SAWO er hele tiden på udkig efter nye og bedre måder at kommunikere med vores kunder
for at hjælpe dem med at betjene produkterne og funktionerne. Digitale løsninger er
allerede en del af vores daglige liv, og ved hjælp af en ny teknologi, Augmented Reality –
(udvidet reality), gør HIAB vigtige produktinformationer interaktive og nemme at forstå.

Førende indenfor innovation
HIAB AR+ appen er et værktøj, du kan bruge med betjeningsvejledningerne for alle de nye
kranmodeller.
I denne første BETA-udgivelse kan du scanne billeder fra brugervejledningen med din
smartphone/tablet og få en 3D-model eller video vist på din enhed.
Du kan se smørepunkter og andre detaljer, flytte, dreje, reducere og forstørre kranen i
forskellige retninger, som du ønsker.
Vi ved alle, at et billede forklarer mere end 1000 ord. HIAB AR+ appen går endnu længere;
Her kan du forstå hvad du skal gøre uden at læse instruktionerne eller oversætte
oplysningerne.
HIAB AR+ appen er meget velegnet til vedligeholdelsesinstruktioner og træningssessioner.
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HIAB AR+ app er nu tilgængelig
til gratis download via App Store
og Google Play.
Dette er en Beta-version, men målet er at have AR+ appen
tilgængelig for alle nye modeller med flere videoer inkluderet
baseret på kunde- og forretningsbehov.
Dette er en spændende æra, der lige er begyndt. Vi søger at udvikle denne app i
samarbejde med vores kunder for at skabe en nyttig app og værktøj til fremtiden.

Ovenstående vises på en af de første sider i betjeningsvejledningen, hvis den indeholder
funktionen AR+

Side 2 af 3

AR+ app er tilknyttet følgende modeller:
Hiab-X-Duo-128, Hiab-X-Duo-148, Hiab-X-Duo-178, Hiab-X-Duo-218
Hiab-X-Duo-248, Hiab-X-Duo-288
Hiab-X-Hiduo-138, Hiab-X-Hiduo-158, Hiab-X-Hiduo-188, Hiab-X-Hiduo-228
Hiab-X-Hiduo-258, Hiab-X-Hiduo-298
Hiab-X-HiPro-142, Hiab-X-HiPro-162, Hiab-X-HiPro-192, Hiab-X-HiPro-232, HiabXHiPro-262, Hiab-X-HiPro-302
Hiab-X-HiPro-548, Hiab-X-HiPro-558, Hiab-X-HiPro-638, Hiab-X-HiPro-648
Hiab-X-HiPro-858, Hiab-X-HiPro-1058
Hiab-322-Duo-Hiduo, Hiab-322-HiPro
Hiab-377-Duo-Hiduo, Hiab-377-HiPro
Hiab-422-Duo, Hiab-422-Hiduo, Hiab-422-HiPro
Hiab-477-Duo, Hiab-477-Hiduo, Hiab-477-HiPro
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