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A munkavállalók számára a megfelelő munkakörnyezet, munkafolyamat kialakítá-

sa rendkívül fontos a jó közérzetük biztosítása szempontjából. A jól megtervezett 

munkatevékenységek kielégítik a törvényi elvárásokat, egyszerűbben elvégezhe-

tő feladatokat rónak a munkavállalókra, amely egyben segít a munkából adódó 

megbetegedések elkerülésében, a munkával töltött évek meghosszabbításában 

és a fluktuáció csökkentésében. 

A ViveLab Ergo szoftver segítséget nyújt mindazok számára, akik a munkakörül-

ményekért és folyamatokért felelősek, a munkavédelmi területen és mérnöki 

szakágakban. Az ergonómiai analízisek elvégzésében felváltja a papír alapú mód-

szereket, pontos mérési lehetőséget teremt, kockázati értéket rendel a vizsgála-

tokhoz. 



A ViveLab egy felhőalapú háromdimenziós ergonó-

miai szimulációs szoftver, amely gyors és pontos vir-

tuális ergonómiai elemzéseket készít a vállalatok 

széles köre számára. A beépített antropometriai 

adatbázisnak és a hét különböző ergonómiai elem-

zésnek köszönhetően a ViveLab Ergo kiemeli a hely-

telen munkahelyi kialakítás miatt felesleges, időigé-

nyes és a kényszerű mozgásokat, ezzel segíti elő a 

jobb munkakörülmények kialakítását. 
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BEÉPÍTETT ERGONÓMIAI ELEMZÉSEK 

A hét beépített szakmai elemzés segítségével (RULA, OWAS, NASA-OBI, ISO 

11226, EN 1005-4, elérhetőségi teszt, spagetti diagram) azonosítsa az egészség-

károsító erőltetett mozgásokat és testhelyzeteket! 

PONTOS ANIMÁCIÓ 

Animálja az embermodelleket manuálisan, készítsen összetett animációt az alap-

vető mozgáselemekből, vagy importálja az Xsens mozgásfájlokat!  

A ViveLab Ergo az Xsens 3D mozgáskövető technológia segítségével rögzíti a moz-

gási adatokat. A rendszer a testrészek mozgásának időtartamát, helyzetét, útját, 

bezárt szögeit használja a mozgás meghatározására. 

ANTROPOMETRIAI  ADATBANK 

Az analízishez definiálja az életkort, nemet, származási jellemzőket és a testalka-

tot. A reális ábrázoláshoz állítsa be a percentilis, az akceleráció értékeit és az em-

beri testalkat jellemzőit (szomatotípus, testarányok stb.) ! 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Meghívhatja és együtt dolgozhat kollégáival, tanácsadókkal vagy akár ergonómu-

sainkkal a világ minden tájáról a ViveLab szoftveren keresztül. 
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Funkciók 

3D MEGJELENÍTÉS 

Építsen manuálisan vagy importáljon egy virtuális környezetet, és szimulálja a 3D 

laboratóriumunkban az ott dolgozók mozgásait. A ViveLab Ergo tökéletesen képes 

gépek, robotok és az adott térben dolgozó emberek modellezésére.  
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Mitől egyedi? 

FELHŐALAPÚ 

Bárhol és bármikor használhatja a ViveLab Ergo-t, a rendszer futtatható egy átla-

gos irodai számítógépen (működik Windows és OS X környezettel is). Nincsenek 

speciális követelmények, közepes sávszélességű internetkapcsolattal megfelelő-

en működik. 

KÖNNYEN TANULHATÓ 

A felhasználóbarát kialakításnak, például a kontextus szerinti tippeknek köszön-

hetően a ViveLab Ergo támogatja az intuitív megismerést. A szoftver használatá-

hoz nincs szükség ergonómiai képzettségre, ennek ellenére megbízható, pontos 

eredményeket nyújt. 

PONTOS MOZGÁSRÖGZÍTÉSI TECHNOLÓGIA 

A ViveLab Ergo az Xsens motion capture technológiát használja a pontos méré-

sekhez. 

Szükséges: MVN Awinda: https://www.xsens.com/products/mvn-animate, bár-

mely csomagja az ön választása szerint. 

Megrendelheti tőlünk, vagy az Xsens helyi viszonteladójától.  



A ViveLab Ergo egy Magyarországon működő ergonómiai tanácsadó cég, amely ergonómiai 

szolgáltatásokat és szoftver-előfizetéseket nyújt ügyfelei számára. Vállalatunk szakértői egy 

olyan szoftvert fejlesztettek, amely háromdimenziós, gyors és pontos virtuális ergonómiai 

elemzéseket készít a vállalatok széles köre számára. 

A ViveLab Ergo története Németországban kezdődött, ahol alapítóink 1990-es évek elején 

ergonómiai projektekben dolgoztak együtt olyan nagyvállalatokkal, mint az Airbus, a Daim-

ler, a Kraus Maffei és a Robert Bosch. Az értékes tapasztalatokat és a vevői igényeket ötvöz-

ve 2012-ben kifejlesztették a felhő alapú, felhasználóbarát ViveLab Ergo szimulációs szoft-

vert, mely CAD fájlok és mozgásfájlok alapján 7 ergonómiai analízis, szabvány alapján ellen-

őrzi a munkaállomások megfelelőségét. Szakembereink a szoftver segítségével támogatják 

az optimális munkakörnyezet és munkafolyamat kialakítását az egészség, a hatékonyság, a 

versenyképesség és a profitabilitás növelése, valamint a dolgozói egészségmegőrzés és elé-

gedettség érdekében. 
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Rólunk 


