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Transition Technologies PSC z certyfikacją Microsoft Mixed Reality
Partner
Spółka z nominacją do AR-owych Oscarów

Zadaniem specjalistów z zespołu AR było opracowanie aplikacji na urządzenia
Microsoft Hololens, według ściśle określonych kryteriów definiujących jej jakość,
komfort użytkowania i potencjał biznesowy. W ten sposób spółka Transition
Technologies PSC (TT PSC) osiągnęła status partnera programu Microsoft Mixed
Reality Partner Program oraz potwierdziła wiedzę i doświadczenie swoich specjalistów
w realizacji projektów wykorzystujących technologie Augmented Reality oraz Mixed
Reality. Spółka jest też nominowana do Auggie Awards – najbardziej rozpoznawalnych
nagród w sektorze przemysłowych rozwiązań AR i VR.
Microsoft Mixed Reality Partner Program ma na celu łączenie i wspieranie cyfrowych agencji,
integratorów, a także dostawców rozwiązań, którzy aktywnie działają w obszarze mieszanej
rzeczywistości (ang. Mixed Reality, MR). Żeby stać się partnerem programu specjaliści TT
PSC w ciągu 12 tygodni musieli opracować aplikację Mixed Reality, a tym samym wykazać się
nie tylko znajomością, ale i biegłością w wykorzystaniu tej technologii. Przy ocenie aplikacji
pod uwagę brane były m.in. takie kryteria jak: wydajność, stabilność, user-experience,
komunikacja sieciowa, estetyka czy jakość treści prezentowanych w 2D/3D. Ostateczna
punktacja brała także pod uwagę pełną historię rozwoju kompetencji AR/MR, współpracę z
klientami oraz biznes plan.
– Właśnie potwierdziliśmy, że polskie firmy IT są już w czołówce światowego rynku
technologicznego. Dostarczamy rozwiązania dla wiodących korporacji przemysłowych na
całym świecie, a dzięki wiedzy oraz doświadczeniu naszych ekspertów, znajdujemy dla
technologii AR i MR coraz szersze zastosowanie także w innych sektorach, np. w medycynie
– komentuje Szymon Bartkowiak, CEO Transition Technologies PSC.
W ostatnim czasie spółka Transition Technologies PSC otrzymała też szczególne wyróżnienie
– nominację do Auggie Awards w kategorii „Industry University Collaboration” za swoją
platformę Mixed Reality „ABC:As-Built Capture”. Rozwiązanie ma poprawić komunikację na
poszczególnych etapach projektów inwestycyjnych – architektonicznych i budowniczych oraz
skrócić czas ich finalizacji. Może być wykorzystywane w takich branżach jak przemysł i
produkcja, a także gry i aranżacja wnętrz. Platforma jest opracowywana w ramach projektu
badawczo-rozwojowego Real World Engine finansowanego częściowo przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w październiku 2018 roku.

TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SP. Z O. O.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Real World Engine: Rozwój interaktywnych metod odwzorowania i modelowania
przestrzennego do szybkiego projektowania rozległych światów cyfrowych
w rzeczywistości mieszanej
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
Inteligentny Rozwój.
Wartość całego projektu: 2 412 446,40 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 386 178,56 zł

***
O firmie Transition Technologies PSC:
Technologies PSC jest firmą należącą do Grupy Kapitałowej Transition Technologies (TT) - polskiego
holdingu informatycznego. TT nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie systemy informatyczne oraz
nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i międzynarodowych Klientów. Transition
Technologies PSC specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań IT dla przemysłu, szczególnie Connected
Product Lifecycle Management i zastosowaniu w przemyśle najnowszych technologii Internetu
Przedmiotów (IoT) i Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), dzięki którym nasi Klienci mogą realizować
koncepcję Przemysłu 4.0. Nasza firma to ponad 300 entuzjastów programowania, innowacji
technologicznych oraz metodyk programowania, którzy w swojej pracy zawsze kierują się wzajemną
pomocą, dobrą atmosferą oraz kreatywnym podejściem. W procesie wytwarzania oprogramowania
zawsze korzystamy z najnowszych narzędzi, dlatego od wielu lat jesteśmy partnerem Atlassian.
W oparciu o produkty tej firmy wdrażamy rozwiązania oraz rozwijamy własne produkty dla naszych
Partnerów.
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