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Wyzwania

6. System informacji przestrzennej - symulator lub aplikacja 

pozwalająca na optymalne wykorzystanie stanowisk pracy 

- organizacja stanowisk pracy 

Dzięki wykorzystaniu technologii Rzeczywistości Rozszerzonej, tysiące części i

dokumentacji technicznej mogą zostać zastąpione przez jedno urządzenie mobilne

typu tablet, bez konieczności ich fizycznego przechowywania. Znacząco

optymalizuje to wykorzystanie przestrzeni na stanowisku pracy.

Dzięki połączeniu z technologią IoT, odczyt danych w czasie rzeczywistym jeszcze

nigdy nie był tak przystępny i przyjazny dla użytkownika końcowego.
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Pomysł, 1/2

• ThingWorx Studio jest to potężne rozwiązanie do tworzenia i publikowania "doświadczeń"

opracowanych w technologii Rzeczywistości Rozszerzonej (AR) w przedsiębiorstwie. Całe

środowisko ThingWorx Studio nie wymaga od użytkowników umiejętności programowania.

Użytkownicy mogą tworzyć swoje projekty AR w ciągu zaledwie kilku minut, jak również mogą

korzystać z istniejących zasobów 3D utworzonych za pomocą wiodących narzędzi CAD. W raz z

integracją z platformą ThingWorx® IoT, ThingWorx Studio zapewnia intuicyjne doświadczenia AR

oraz dostęp do najważniejszych parametrów połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym.

• Wszystko to wchodzi w skład rewolucji przemysłowej "Industry 4.0" i jest jedną z najbardziej

nowocześniejszych technologii na świecie.

• Rozwiązanie łączy ze sobą elementy technologii Rzeczywistości Rozszerzonej (AR) z Internetem

Rzeczy (IoT) przez co tworzy spójne logicznie i technologiczne środowisko operacyjne.
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Pomysł, 2/3
• Rozwiązanie zostało wdrożone m.in. W firmach specjalizujących się w produkcji oraz

serwisie maszyn budowlanych – firma posiada pozytywne referencje i „use-case’y” z

wykorzystania prezentowanej technologii.

• Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia i znajduje się na IX poziomie gotowości

technologii

• Rozwiązanie jest chronione prawami autorskimi, które należą do firmy PTC, której to

partnerem wdrożeniowym jest Polski start-up Actum Lab sp. z o.o.
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Pomysł, 3/3

Podstawowe korzyści z posiadania rozwiązana ThingWorx Studio:

1. Ograniczenie czasu przekazywania wiedzy poprzez dostarczanie pracownikom

wizualnych instrukcji krok po kroku utworzonych z pomocą dostarczonego rozwiązania

Creo® Illustrate ™.

2. Tworzenie wirtualnych interfejsów użytkownika na maszynach i innych powiązanych

produktach, które umożliwiają przeglądanie danych w czasie rzeczywistym przez

platformę ThingWorx® IoT.

3. Wizualizacja istniejących danych 3D w rzeczywistym świecie, w celu poprawy opinii o

projekcie, przyspieszenia procesu uczenia się i poprawy bezpieczeństwa.

• Wymagany jest zakup licencji sprzedawanych w modelu SaaS oraz wdrożenie środowisk

przez firmę Actum Lab

• Orientacyjny koszt licencji: od 25k Euro do 48k Euro

• Orientacyjny koszt wdrożenia przez Actum Lab: od 40k PLN

• Zaletą wdrożenia środowiska ThingWorx Studio jest brak konieczności ponoszenia

dodatkowych kosztów po produkcyjnym uruchomieniu – rozwiązanie jest stale rozwijane, a

dostawca zapewnia w ramach gwarancji pełen serwis aplikacji.
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Firma / Zespół 1/1

• Actum Lab jest dynamicznie rozwijającym się start-up’em założonym w lipcu 2016r. przez 3

przyjaciół. Zespół do spraw technologii Rzeczywistości Rozszerzonej obecnie liczy 9

specjalistów z 11 zatrudnionych w firmie.

• Zespół Actum Lab posiada nie tylko doświadczenie z zakresu technicznych aspektów

(programowanie, konfiguracja), ale również z zakresu modelowania 3D i grafiki. Dodatkowo

założyciele Actum Lab mają duże doświadczenie z zakresu wdrażania oprogramowania i

zarządzania międzynarodowymi projektami IT na kwotę >1M EUR.

• Zespół dostarcza swoje rozwiązania i wdrożenia jedynie z wykorzystaniem swoich

wewnętrznych zasobów
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Rozwiązanie

• Na obecną chwilę, konkurencją dla Actum Lab która przeprowadza wdrożenia z zakresu platformy 

ThingWorx Studio są jedynie podobne firmy z Europy zachodniej. Dla samego rozwiązania istnieje 

konkurencja w postaci interaktywnych okularów do Mieszanej Rzeczywistości (MR) jednak są one

dopiero w fazie opracowywania, a koszt wdrożenia kilkaset procent wyższy i droższy w utrzymaniu 

niż rozwiązanie oferowane przez Actum Lab.

• Firmy konkurencyjne dla Actum Lab i PTC to organizacje zajmujące się opracowywaniem 

technologii interaktywnych okularów (Microsoft, Google), jednakże nie posiadają one spójnego 

ekosystemu i jasno określonej metodyki wdrożeniowej, podobnej do oferowanego przez Actum Lab 

rozwiązania. 

• Firma która wdroży rozwiązanie ThingWorx Studio jako pierwsza na rynku Polskim, ma gwarancje 

uzyskania podwyższonego zaangażowania i wsparcia w projekcie samego dostawcy technologii 

PTC oraz Actum Lab przy najkorzystniejszych warunkach. 
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/2

• Rozwiązanie ThingWorx Studio jest gotowe do wdrożenia. Firma Actum 

Lab bazując na metodyce wdrożeniowej dostawcy oprogramowania 

zapewnia bezinwazyjną implementacje środowiska przy minimalnym 

zaangażowaniu kluczowych członków zespołu klienta.

• Pomysł nie wymaga zewnętrznego finansowania oprócz wspomnianych 

(strona 6) nakładów na zakup licencji oraz wdrożenia. Wdrożenie w 

zależności od potrzeb i ilości licencji może potrwać od 4-16 tygodni.
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 2/2

Rozwiązanie jest ukończone, aczkolwiek wciąż udoskonalane i rozwijane, przez co firmy 

posiadające wdrożenie platformy ThingWorx Studio mogą być pewne stabilności jego 

działania oraz nowych funkcjonalności. 

Actum Lab planuje pozyskanie w bieżącym roku kolejnych 2 wdrożeń platformy 

ThingWorx Studio. 
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Referencje

• Rozwiązanie zostało wdrożone m.in. w firmie Caterpillar oraz KTM – są to główne, referencyjne

wdrożenia firmy PTC, autora rozwiązania. Firma Actum Lab nie posiada jeszcze zrealizowanego

wdrożenia ThingWorx, jednakże jest partnerem firmy PTC na Europę Centralno-wschodnią. 

Uzyskanie pierwszego takiego wdrożenia, pozwoliłoby firmie Actum Lab na uzyskanie 

znakomitych referencji, co otworzyłoby drogę do kolejnych wartościowych wdrożeń. 

• Actum Lab realizuje obecnie inne wdrożenia z wykorzystaniem technologii Rzeczywistości 

Rozszerzonej i IoT (Np. Lasy Państwowe).

• Actum Lab finansuje swoją bieżącą działalność oraz rozwojową w oparciu całkowicie o własne 

środki założycieli. Nigdy nie brało udziału w programach akceleracyjnych.
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Dziękuje za uwagę!

Rafał Kosidło / CXO

Tel: +48790495310

E-mail: Rafal@ActumLab.com


