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Noi oportunități pentru crearea de rețele și
interacțiuni de afaceri, precum și pentru colaborare
și comunicare.
Într-o lume virtuală, angajații se pot conecta cu alții
din întreaga lume.
Angajații pot colabora la proiecte și pot comunica
între ei fără a fi necesar să se afle în aceeași locație
fizică. Aceasta înseamnă că angajații pot stabili
relații cu alții și pot construi relații de afaceri fără a
fi nevoiți să călătorească.

Întâlniri virtuale,
conferințe și
evenimente

Accesibilitate

Oamenii folosesc realitatea virtuală pentru a face evenimentele să pară mai reale. Acest
lucru este util pentru persoanele care doresc să meargă la evenimente, dar nu pot din
cauza locului în care locuiesc sau lucrează în prezent.
Unul dintre cele mai proeminente exemple pentru a ilustra posibilitățile de interacțiuni de
afaceri bazate pe metavers este Fortnite. În Fortnite, muzicieni populari precum Travis Scott
și Ariana Grande au susținut concerte virtuale.
Pe lângă dimensiunea uriașă a unui public, chiar și persoanele cu dizabilități pot folosi
avatarurile pentru a le ajuta să facă lucruri care sunt dificile sau imposibile pentru ei în
lumea reală.
Companiile ar trebui să ia în considerare beneficiile accesibilității în metavers atunci când
își planifică următorul eveniment virtual.

Cost

Companiile pot ajunge la un public mai larg, având costuri mai mici pentru accesul la o
posibilă audiență uriașă.
Exemplu: Cel mai mare stadion din lume poate găzdui aproximativ 132.000 de
oameni. Compară asta cu cei 12 milioane de fani din concertul Travis Scott din
Fortnite.
Un alt beneficiu este că întreprinderile pot economisi bani eliminând costurile cu
transportul și cazarea.
De asemenea, atunci când companiile găzduiesc evenimente virtuale nu vor mai trebui
să consume bani pe lucruri precum mâncare și decorațiuni.

Date

În plus, colectarea datelor despre audiență și evaluarea comportamentului
publicului în evenimentele de afaceri virtuale din metavers reprezintă o altă
oportunitate.
Datele pot fi utilizate de companii pentru a-și îmbunătăți produsele și serviciile.

De asemenea, le pot folosi pentru a dezvolta strategii de marketing mai
precise.
Aceste date ar putea ajuta o companie să își înțeleagă mai bine clientela și
ceea ce caută aceasta.

În timp ce realitatea deja augmentată (AR)
îmbunătățește performanța la locul de muncă,
metaversul duce formarea și dezvoltarea
oamenilor la următorul nivel.
Companiile pot crea simulări virtuale neatenuate
ale mediilor de lucru care pot fi folosite pentru a
instrui angajații într-un mediu sigur și controlat.

Acest lucru duce la îmbunătățirea performanței
angajaților și la reducerea costurilor de formare.

Experiențe de
învățare și
formare
imersivă

Învăţare
Învățarea în metavers este superioară învățării într-o clasă din multe motive.

• Una dintre ele este că este o realitate virtuală într-un mediu 3-D → face să
înțelegeți mai ușor ceea ce studiați.
• Un alt beneficiu este că puteți examina și învăța orice doriți în această lume
→ o metodă eficientă de a învăța.
În următorii cinci ani, ne așteptăm ca metaversul să schimbe modul în care
oamenii învață. Oamenii nu vor mai învăța doar din cărți, imagini și prelegeri
pe care le pot viziona la cerere. Ei vor învăța, de asemenea, din experiențele
captivante în metavers, care sunt însoțite de înregistrări digitale.

Învăţare

Oamenii pot lucra împreună și pot împărtăși resurse pentru a ajuta la
îmbunătățirea învățării pentru toată lumea.
Acest lucru va ajuta oamenii de toate vârstele și clasele sociale să obțină
educația de care au nevoie.
Învățarea bazată pe VR ar putea ajuta la îmbunătățirea modului în care elevii
interacționează cu diferite concepte și idei.
În același timp, metaversul poate ajuta, de asemenea, la detectarea cu
ușurință a erorilor, pe lângă activarea curriculei mult mai rapidă.

Noul Social Media
Rețelele sociale vor fi, de asemenea,
. diferite în
metavers, deoarece oamenii se pot conecta între ei
într-un spațiu mai realist și tridimensional.
Acest lucru va permite o formă de comunicare mai
naturală și mai eficientă. Tehnologia Metaverse
poate crea platforme de social media noi,
captivante, unde utilizatorii pot interacționa între ei
ca avatare digitale în diferite spații virtuale.
Un alt factor este că metaversul va permite
oamenilor să se conecteze între ei într-un mod
(mai) anonim. Acest lucru va oferi oamenilor mai
multe oportunități de a comunica fără judecată
sau preconcepții.

Producție, fabricație
Ca și în lumea IoT (Internet of Things) și IIoT (Industrial Internet
of Things), va exista și un metavers industrial.

Metaversul industrial este un spațiu digital care permite
afacerilor să se conecteze între ele, să găsească noi clienți, să
împărtășească idei și să facă produse mai bune.
Dacă include sisteme ciber-fizice, gemeni digitale, VR
alimentat cu 5G, viziune computerizată AI și aplicații de
control de la distanță în timp real cu latență scăzută, va fi
posibil să se creeze vehicule și mașini de tot felul. De exemplu,
Boeing a declarat deja că va dezvolta următorul avion în
metavers.

Metavers industrial

Un metavers industrial va îmbunătăți comunicarea și colaborarea dintre
angajați, clienți și furnizori → va duce la o mai bună luare a deciziilor, produse
de calitate superioară și o satisfacție îmbunătățită a clienților → va ajuta
producția să devină mai eficientă, mai inovatoare și mai profitabilă.
Perspectiva și feedback-ul clienților, precum și prețurile și ambalarea, pot fi
toate testate într-un mediu virtual înainte de a fi transpuse în lumea reală
pentru producția reală.
O altă utilizare ar fi ca luarea deciziilor și rezultatele să fie înregistrate prin
blockchain, servind drept bază pentru evaluare și auditare atât în domeniul
virtual, cât și în cel fizic.

Metavers industrial- provocări

Există și unele provocări potențiale care trebuie abordate.
De exemplu, problema securității datelor și a confidențialității.
Va fi important să ne asigurăm că lumea virtuală este proiectată într-un mod
care încurajează colaborarea și inovația, protejând în același timp proprietatea
intelectuală.

Un alt exemplu este că va fi esențial să ne asigurăm că metavers este suficient
de flexibil pentru a se adapta nevoilor în continuă schimbare ale industriilor
auto și de producție.
Dacă aceste provocări pot fi depășite, beneficiile potențiale ale industriilor de
producție metavers sunt aproape de neimaginat.
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