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HEUTHES od lat z uwag¹ œledzi 
coroczne targi elektroniki u¿ytkowej 
IFA w Berlinie w kontekœcie rozwoju 
sprzêtu komputerowego, na którym 
niebawem bêd¹ pracowaæ klienci firmy. 
Produkowany od 2000 r. system ISOF 
jest przystosowany i doskonale 
sprawdza siê w mobilnej pracy w 
du¿ych magazynach, handlu detalicz-
nym i szeroko rozumianej bran¿y 
logistycznej. Z kolei zdobywaj¹ce coraz 
œmielej rynek biznesowy tablety s¹ 
idealnymi urz¹dzeniami dla technologii 
Client-Web-Server w której pracuje 
ISOF. 

Rozwój ksi¹¿ek elektronicznych 
powoduje, ¿e u¿ytkownicy urz¹dzeñ 
przenoœnych prêdzej czy póŸniej stan¹ 
przed potrzeb¹ wyszukiwania ca³o-
tekstowego czy pracy grupowej z 
dokumentami. W zwi¹zku z tym aby 
rzeczywiœcie skorzystaæ z zalet 
mobilnej pracy konieczny jest duet 
tablet i ISOF. 

Dziêki ISOF-Workflow przeznaczonemu 
do obs³ugi elektronicznych formularzy 
mo¿na wype³niaæ je wprost w tablecie i 
wysy³aæ od razu do centrali. Tablet tym 
samym staje siê wygodnym narzê-
dziem zbierania informacji "w terenie".

Po wczeœniejszych testach systemu 
ISOF na iPhonie, iPadzie i Nokii N900, 
na targach uruchomiono system na cie-
sz¹cym siê du¿¹ popularnoœci¹ najnow-
szym tablecie Samsung Galaxy Tab. 

System ISOF-Workflow uruchomiono 
tak¿e na jednym z nowszych smartfo-
nów firmy Samsung, modelu Galaxy S 

oraz innych tabletach, których szerokie 
rzesze próbuj¹ obecnie zdobyæ serca 
klientów.

Podstawow¹ czynnoœci¹ wszystkich 
zwiedzaj¹cych tegoroczne targi        
(3-8.9.2010) by³o za³o¿enie okularów i 
sprawdzenie, czy najnowsze telewizory 
oferuj¹ ju¿ dobrze widoczny obraz 3D, 
czy te¿ technologia ta jest jeszcze 
niedopracowana. Jej u¿ytecznoœæ jest 
obecnie problematyczna w³aœnie przez 
wykorzystywanie  okularów.

Ka¿dy testuj¹cy 3D spogl¹da³ na osobê 
stoj¹c¹ obok, aby w jej oczach 
(okularach) znaleŸæ potwierdzenie 
swojego zachwytu nad doznaniami 
wzrokowymi. Wydaje siê, ¿e kolejn¹ 
sfer¹ gdzie przeniknie 3D bêd¹ systemy 

informatyczne powi¹zane z eksploracj¹ 
danych. Ju¿ wkrótce jak s¹dzimy 
analizy biznesowe i dr¹¿enie danych 
(ang. Data Mining) bêd¹ przeprowa-
dzane z trójwymiarowymi interfejsami, 
które u³atwi¹ dostrze¿enie ró¿nych 
zale¿noœci.

Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y za-
awansowane odkurzacze samojezdne 
nowej generacji, które obok innych 
robotów i cyborgów coraz czêœciej 
wykorzystywane s¹ w firmach. 
HEUTHES na przyk³ad wykorzystuje 
trzy wirtualne postacie do udŸwiêka-
wiania filmów instrukta¿owych. 

Ciekawscy, którzy lubi¹ sprawdzaæ jak 
wygl¹daj¹ urz¹dzenia techniczne od 
œrodka mogli zobaczyæ wnêtrze naj-
nowszej lustrzanki Sony NEX-5. Dziêki 
temu nie trzeba rozbieraæ aparatu  
¿eby przekonaæ siê co jest w œrodku :-) 
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