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e-connect.expert view rozszerza ofertę  

wsparcia online o transmisję na żywo 

Jeszcze szybsza pomoc w razie awarii 

 

Schwertberg/Austria – październik 2021 

Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów, a jedno video więcej niż jedno 

zdjęcie. Dzięki transmisjom wideo w czasie rzeczywistym ENGEL rozszerza 

zakres usług swojego wsparcia online i ofertę serwisu zdalnego. Około trzech 

czwartych wszystkich poważnych awarii można rozwiązać na odległość. Czas 

znalezienia błędu skraca się o 70 procent.  

 

e-connect.expert view to nazwa nowej oferty, którą ENGEL opracował podczas pandemii 

koronawirusa, gdy nie można było świadczyć usług serwisowych na miejscu w normalnym 

wymiarze. Ofertę przetestowali liczni klienci. Dzięki temu liczba awarii, które można 

rozwiązać online znacznie urosła. Zwiększa to dostępność instalacji produkcyjnych, 

zmniejsza czas przestojów i redukuje koszty serwisu.  

W klasycznej wersji wsparcia online technik serwisu ENGEL ma dostęp do powierzchni 

sterownika wtryskarki. e-connect expert view dostarcza za pomocą video dodatkowych 

informacji o statusie podzespołów maszyny i o otoczeniu wtryskarki. W ten sposób można 

znaleźć większe spektrum przyczyn błędów bez przyjazdu serwisu na miejsce i zdalnie je 

usunąć.  

 

Optyczne rozpoznawanie tekstu w pakiecie 

Szereg innowacyjnych funkcji sprawia, że współpraca przez komunikatory wideo jest 

szczególnie wygodna. Operator lub konserwator maszyny na miejscu czy też technik serwisu 

ENGEL mogą dowolnie rysować po obrazie video, aby przykładowo wskazać na trudno 

dostrzegalne detale.  

e-connect.expert view pracuje z optycznym rozpoznawaniem tekstu (OCR), aby 

automatycznie identyfikować numer ID podzespołów maszyn i przejmować go do zgłoszenia 

serwisowego. To ogranicza ryzyko błędów powstających przy wpisywaniu.  
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Zacznij od razu ze smartfonem 

Całkowity zakres osiągów e-connect.expert view jest dostępny niezależnie od używanego 

sprzętu. Korzystanie z komunikatorów wideo jest możliwe przez smartfon i tablet oraz 

okulary AR do rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality). Jedynym wymaganiem 

jest połączenie z Internetem. Inne sprzęty czy produkty software nie są potrzebne. Klient 

otrzymuje od technika serwisu ENGEL link do platformy e-connect.expert, by od razu 

rozpocząć współpracę. Nawet niski poziom transmisji danych od 300 kbit/s wystarcza, aby 

połączenie wideo odbywało się bez zakłóceń. 

Smartfony i tablety umożliwiają bardzo łatwy dostęp do nowych opcji serwisowych. Ponadto 

ENGEL stawia na wirtualną formę współpracy w ramach rzeczywistości rozszerzonej AR. 

Zaletą okularów AR jest to, że ma się obie ręce wolne do pracy z maszyną. Dodatkowo w 

formie tekstu, animowanych obiektów lub krótkich sekwencji video można wyświetlać 

informacje, które ułatwiają wspólną pracę.  

 

 

Wsparcie online za pomocą komunikatorów wideo: wystarczy smartfon i 
połączenie z Internetem. Opcjonalnie operator lub pracownik utrzymania 
ruchu może na miejscu użyć tabletu lub okularów AR. 

Zdjęcie: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  

www.engelglobal.com 

mailto:sales@engel.at
mailto:sales@engel.at
http://www.engelglobal.com/

