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PMR Expo 2019
Messe-Highlights - RealWear HMT-1

Geachte dames en heren,
Wellicht heeft u reeds kennisgemaakt met de HMT-1 van RealWear tijdens de PMR Expo 2018. De eerste Head
Mounted Tablet welke volledig inzetbaar is binnen het professionele bereik. De HMT-1 geeft de mogelijkheid om
werknemers op locatie in contact te zetten met specialisten op afstand. Dit middels videogesprekken met de optie om
documentatie te delen.
Met de eigen ontwikkelde SEAMCOM Connect App kunt u deze mogelijkheden benutten en medewerkers gemakkelijk
met elkaar in contact zetten om bedrijfsprocessen te versnellen en optimaliseren.

Support met live videogesprekken (video conferentie)

De RealWear HMT-1 is een robuuste Android Tablet
met hoofdmontage. Dit geeft de medewerker vrijheid
om met beide handen te blijven werken, en
tegelijkertijd de mogelijkheid assistentie of
documentatie op afstand ontvangen. De HMT-1 is
tevens verkrijgbaar in een explosie veilige uitvoering.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.seamcom.de

Overzicht met voordelen
Minimalizering van machines en fabrieken welke door storing buiten gebruik zijn

Kostenoptimalisering en milieuvriendelijk

Minimale wachttijden bij storingen door assistentie op afstand

Kortere inwerkingsperiode door de mogelijkheid van ondersteuning op afstand

Mogelijkheid om documenten te delen op afstand

Meer informatie over RealWear HMT-1 vindt u op www.seamcom.com
We ontvangen u graag op de PMRExpo. We demonstreren u graag de RealWear HMT-1 oplossing op onze
Stand 10.2 / E19.

Heeft u nog geen toegangskaarten? Vraag ze dan nu bij
ons aan. De eerste 2 krijgt u van ons!

Met één KLIK op de banner kan u direct uw kaartjes
bestellen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31(0)24 760 0 550 of stuur een email aan
info@seamcom.nl.
We kijken uit naar uw aanwezigheid op PMRExpo 2019!
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