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Τα ψηφιακά γυαλιά πολλαπλών λειτουργιών φέρνουν 
υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο 

 Ανταλλαγή πληροφοριών 
 Σταδιακή επέκταση λειτουργίας από το 2019 

Ihringen, 06 Αυγούστου 2018. Όταν πρόκειται για συντήρηση ή επισκευή ενός 

αυτοκινήτου, οι κατάλληλες πληροφορίες, τον κατάλληλο τόπο και χρόνο, μπορούν να 

κάνουν τεράστια διαφορά όσον αφορά την αποδοτικότητα και την κερδοφορία. Γι' αυτό τον 

λόγο, η Hella Gutmann αναπτύσσει μια νέα λειτουργία. Με τη βοήθεια ενός έξυπνου υλικού 

με την μορφή ενός ψηφιακού ζευγαριού γυαλιών και μια εφαρμογή της Hella Gutmann, 

ανοίγονται νέες δυνατότητες για τους τεχνικούς ενώ δουλεύουν. Τραβώντας μια γρήγορη 

φωτογραφία με την ενσωματωμένη κάμερα των γυαλιών, τραβώντας ένα βίντεο και 

στέλνοντάς το, σαρώνοντας έναν κωδικό QR και εντοπίζοντας πληροφορίες από το 

διαδίκτυο ή ακόμα συζητώντας μερικές λεπτομέρειες με έναν ειδικό από το Τεχνικό Κέντρο 

Υποστήριξης, όλα θα είναι τεχνικά εφικτά και στο μέλλον θα διευκολυνθεί η καθημερινή 

εργασία. 

Ξεκινώντας από το 2019, το πρώτο στάδιο θα επικεντρωθεί στα οφέλη που θα 

αποκομίσουν τα συνεργεία αρχικά ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ του συνεργείου, όπου επισκευάζονται τα αυτοκίνητα, και του Τεχνικού 

Κέντρου Υποστήριξης της Hella Gutmann Solutions. Προκειμένου να ληφθεί η υποστήριξη 

σε πραγματικό χρόνο στο συνεργείο του, ο μηχανικός χρειάζεται τα ψηφιακά γυαλιά και την 

εφαρμογή η οποία πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή ή το tablet του. Η εφαρμογή 

θα βοηθήσει στη διαχείριση των ερωτημάτων υποστήριξης, θα μεταφέρει και θα λαμβάνει 

εικόνες, δεδομένα και βίντεο από και προς έναν ειδικό διάγνωσης και θα μπορεί να μιλάει 

την ίδια ώρα με τον ειδικό. Αυτός ο ειδικός θα βλέπει, ότι βλέπει και ο μηχανικός. Όπως 

συμβαίνει και με την απομακρυσμένη βοήθεια, θα μπορεί να παρεμβαίνει - όχι με φυσική 

παρουσία στο αυτοκίνητο, αλλά σε ένα διάλογο σε πραγματικό χρόνο και προσθέτοντας 

σχολιασμούς σε φωτογραφίες / βίντεο, τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται στο οπτικό 

πεδίο του μηχανικού. 
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Σημείωση:  
Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
www.hella.com/press 
 
HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση, εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε περισσότερες από 35 χώρες. Ο 
Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για 
την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα 
κλιματισμού και ηλεκτρικών συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα 
από 5.800 άτομα που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. € 5.300.000.000 
κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές της 
αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες Γερμανικές βιομηχανικές 
επιχειρήσεις. 
 
Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Mr. Lefteris Magioglou 
Product Manager 
Electra Hella’s S.A. 
246 Syngrou Av. 
Phone: +30 2109531690 
Fax: +30 2109531697 
l.magioglou@electra-hellas.gr 
www.hella.gr 
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Επιπλέον, το νέο προϊόν της Hella Gutmann επιτρέπει τη σάρωση των QR κωδικών και 

την επικάλυψη δεδομένων ή λειτουργιών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς τους 

κωδικούς. Πρόσθετες συνδέσεις με βάσεις δεδομένων με σκοπό την ταχύτερη συλλογή 

δεδομένων οχημάτων και σύνδεση με τις λειτουργίες των mega macs θα ακολουθήσουν σε 

μεταγενέστερα στάδια επέκτασης. 
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