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AWE Europe 2019 messuilta poimittuja  
XR-teknologioiden tuomia hyötyjä 

 

Aiemmassa AWE Europe 2019 messujen pohjalta julkaistussa artikkelissa toimme esille joukon 
XR-käyttötapauksia ja -teknologioita. Miten nämä teknologiat sitten oikeasti hyödyttävät 
liiketoimintaa? Tähän artikkeliin olemme koonneet messuilla erityisesti etätukiratkaisuihin sekä 
koulutukseen liittyviä konkreettisia liiketoimintahyötyjä, joita XR-teknologiat ovat tuoneet 
liiketoimintaan. 

Etätuki tarjoaa lähes reaaliaikaista apua kenttätyöskentelijän työtehtävien ratkaisemiseksi 
ilman asiantuntijan tarvetta matkustaa paikan päälle. Kenttätyöskentelijät voivat tarvita apua 
esimerkiksi silloin kun he aloittavat uudessa työtehtävässä, kohtaavat laitteissa vaikeita tai 
harvoin esiintyviä vikoja tai kun he joutuvat työskentelemään laitevalmistajan uusimpien 
laitteiden parissa, joiden toiminnallisuuksia ymmärtää vain harva asiantuntija.  

 

 XR-teknologioiden ja etätukiratkaisujen vaikutuksia organisaation 
tuottavuuteen 
 

1. ABI Research: An Accurate ROI Story: Identifying Impactful variables in 
AR/VR implementations 

ABI research esitti valmistaja riippumattoman analyysin kehittyneen etätukiratkaisun hyödyistä 
ja tuottavuuden kasvusta. 

● Parantaa kenttätyöntekijän tuottavuutta 18% 
● Kehittyneet etätukiratkaisun edut: 

1. Välitön ja tarkempi vaste ongelmiin.  
2. Minimoi kustannuksia jotka aiheutuvat tuotantolaitteiden alhaalla olosta ja 

matkustamisesta. 
3. Parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja työn turvallisuutta. 
4. Kokemattomien työtekjöiden nopeampi hyödyntäminen tuottavassa työssä 

virheettömämmin. 
5. Osaamisen siirtyminen kokeneiden ja kokemattomien työntekijöiden välillä. 
6. Parantunut asiakastyytyväisyys. 

ABI research:in tutkimus rinnastuu keskeisesti myös Softabilityn tarjoamaan etätukiratkaisuun 
Viestiin. 
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2. Gensler, AR, VR, AI and the future of spatial computing 

AR-teknologioiden merkitys oppimisen osalta on suuri, koska siinä oppiminen ja sisäistäminen 
perustuu kokemukseen. Henkilö muistaa keskimäärin 20% siitä mitä lukee, 40% siitä mitä 
seuraa ja 90% siitä mitä kokee. 

Etätukiratkaisun kautta ongelmatilanteissa oppinen tapahtuu kokemukseen kautta työtehtäviä 
suorittaessa. 

 

3. Volvo Group Trucks: Converting existing 3d data into value adding AR-
solutions 

Lisätty todellisuus (augmented reality) tarjoaa uuden tehokkaan oppimisen tavan: 

● Monimutkaiset asiat voidaan esittää yksinkertaisesti 
● Lisätietoa ja kuvaavaa materiaalia saadaan integroitua helposti (tekstiä, kuvia, videoita) 
● Motivoiva oppimiskokemus 

○ Interaktiivisuus 
○ Visuaalinen oppimistapa 
○ Innovatiivinen tapa oppia 

● Paremmin koulutetut ja osaavammat työntekijät 
○ Parantuneet kyvyt etsiä vikoja 
○ Virheiden määrä pienempi 

● ROI 

 

4. Volkwagen group: Comparison of VR training and classical on-the-job 
training 

Volkswagen group esitti kokemuksiaan useasta VR-pilot koulutuksesta, yhtenä esimerkkinä 
mm. T6 multivan etuosan asennuksen opetukseen kehitetyn VR-koulutuksen. Edut perinteiseen 
koulutukseen: 

● Koulutukseen käytetyn ajan lyheneminen 50% 
● Koulutuksen kustannusten pienentyminen 33% 
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Onko yrityksellänne kokeiluhalukkuutta uusiin teknologioihin, mutta käyttötapauksien ideointi 
takkuaa? Tai onko yrityksellänne jo olemassa oleva idea X-Realityn hyödyntämisestä, mutta 
toteuttaja uupuu? Ei hätää, me voimme auttaa. 

Softability on johtava X-Reality ratkaisujen toimittaja Suomessa. Liiketoimintayksikkömme XR 
Studio kehittää lisätyn todellisuuden (AR), yhdistetyn todellisuuden (MR) ja virtuaalitodellisuuden 
(VR) ratkaisuja mobiililaitteille ja puettaville laitteille, kuten Microsoft HoloLensille, älylaseille ja VR-
laseille. Lisäksi XReach-etätukiratkaisumme tuo reaaliaikaista vuorovaikutusta ongelmien 
ratkaisuun yhdistäen kentällä työskentelevät ja asiantuntijat live-videon ja audion avulla.  

Autamme asiakkaitamme ideoimaan liiketoiminnan kannalta kannattavimmat käyttötapaukset ja 
toteuttamaan ne!  

 

Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan teidän yrityksenne tarpeista lisää! 

 

Lisätietoja: 

Mikko Luukkonen, Sales, mikko.luukkonen(at).softability.fi 

Tapio Pukkala, Sales, tapio.pukkala(at)softability.fi 
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