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New tools for new jobs
Acelerar a colaboração remota através da Realidade Virtual e Aumentada

 Online

Duração : 1 hora Referência : 1304

Intra empresa : Sob consulta

Nos últimos meses temos assistido ao crescimento generalizado de políticas de trabalho remoto nas empresas. Nesse
enquadramento, algumas atividades económicas como a prestação de serviços, organização de eventos, manutenção e
assistência técnica, entre outras que exigem uma maior intervenção sobre objetos no espaço físico, impelem-nos a
encontrar alternativas eficazes para a digitalização dos seus processos de entrega.

A utilização de Realidade Virtual e Realidade Aumentada ajudam hoje a operacionalizar processos de entrega tão ou
mais eficientes nestes contextos que os 100% presenciais, ao acelerarem a colaboração remota e a prestação e
qualificação dos serviços de suporte à distância. Esta tecnologia é hoje utilizada em contextos de indústria, mas é
igualmente aplicável em áreas tão diferentes como administração local, turismo, retalho ou manutenção de
equipamentos - não apenas para a aceleração de processos, mas inclusivamente para redução de custos ou de SLA’s
(Service Level Agreements) na prestação de serviços. 

De forma a familiarizar as organizações com estas tecnologias e integrá-las de forma eficaz na cadeia de valor da sua
empresa, propomos identificar neste webinar as principais características da Realidade Virtual e Realidade Aumentada,
estabelecer o seu campo de ação e realizar demonstrações ao vivo das suas diversas aplicações em contexto
empresarial. O objetivo é que cada participante possa identificar e qualificar soluções inovadoras, testá-las rapidamente
na sua organização e tirar partido das vantagens competitivas que estas novas alternativas de trabalho remoto já nos
permitem.

Destinatários

Todos os profissionais que pretendam conhecer e inovar através da integração da Realidade Virtual e Realidade
Aumentada no contexto das suas organizações.

Percurso de aprendizagem

A Realidade Virtual e a Realidade Aumentada.

Campos de atuação.

Aplicações em contexto empresarial.


