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Mitsubishi Electric ska genomföra utvärdering av ”dynamiska skyltar”
och siktar mot internationell standardisering
TOKYO, 26 augusti 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man
genomför en formell utvärdering av dess ”dynamiska skyltar”, en ny teknik som möjliggör projicering av
animerade bilder såsom vägbeskrivningar och varningar på golv av offentliga anläggningar och andra
byggnader. Platsen för studien, vars syfte är att utveckla den internationella standardiseringen av symboler
som används i dynamiska skyltar samt användandet av dem, blir Musashino Forest Sport Plaza i Chofu City,
Tokyo. Utvärderingen utförs under herrarnas internationella rullstolsbasketturnering, ”Mitsubishi Electric
WORLD CHALLENGE CUP 2019”, som anordnas där från 29 augusti till 1 september 2019.

Utvärderingen kommer att genomföras som en del av initiativet International Standardization of Dynamic
Sign (internationell standardisering av dynamiska skyltar), en gemensam satsning av National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) och Mitsubishi Electric som är en del av ett projekt på
uppdrag av the Ministry of Economy, Trade and Industry till Japanese Standards Association.

I och med driftsättningen av dynamiska skyltar blir det enklare och bekvämare för besökare att hitta rätt väg
på stora anläggningar. På så sätt ämnar Mitsubishi Electric att bidra till att förverkliga ett samhälle där alla
har lika lätt att ta sig fram, samt att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.
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Bild på utvärderingsexemplar

Exempel på dynamisk skylt

Bakgrund
Trots att animerade, dynamiska skyltar redan har tagits i bruk i Japan och andra länder, finns det för
närvarande inga överenskomna standarder gällande synlighet eller vilka symboler som används. Denna
utvärdering, som är ett globalt initiativ lett av Japan, utgör det första försöket att standardisera dess
tillämpning och användning.
Mot internationell standardisering
Mitsubishi Electric har redan genomfört en utvärdering av dynamiska skyltar i offentliga anläggningar, som
järnvägsstationer, och vid sportevenemang. Företagets analys av de data som hämtades ur dessa
utvärderingar bekräftade att de ger en kostnadseffektiv lösning för problem med god synlighet och bristande
bekvämlighet som finns på sådana anläggningar. Detta gör användningen av anläggningarna avsevärt
enklare.

Med de data som samlats in har Mitsubishi Electric definierat kriterier, däribland synlighet och utformningen
av specifika symboler, och föreslår i samarbete med AIST globalt standardiserade format för dessa till den
internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Som en del av kraven för den här standardiseringen
kommer företaget att genomföra utvärderingar av dynamiska skyltar som ger vägledning till säten på
evenemang och hissar, med innehåll som uppfyller de föreslagna standarderna.

Med hjälp av dessa utvärderingar och relaterade aktiviteter ämnar Mitsubishi Electric att bidra till att skapa
anläggningar med enkel åtkomst för alla personer och hoppas mer allmänt på att framhålla fördelarna med
dynamiska skyltar för samhället i stort.
Nästa steg
Baserat på resultatet av prövningen verifierar Mitsubishi Electric att kriterier och utformningar för
dynamiska skyltar blir lätta att förstå för bland andra äldre och rullstolsburna användare och för personer av
alla nationaliteter. Företaget kommer också att efterfråga återkoppling för dessa kriterier från personer i
Japan och från andra länder.
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Patent
Det finns 2 patent i Japan och 8 utanför Japan för tekniken som tillkännages i detta pressmeddelande. Det
finns 3 patentansökningar i Japan och 12 utanför Japan för tekniken som tillkännages i detta
pressmeddelande.
###
Om Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 års erfarenhet av att tillhandahålla
tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring
och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag
som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the
Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade en försäljning på 4 519,9 miljarder yen
(40,7 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019. Här hittar du mer information:
www.MitsubishiElectric.com
*Med en växelkurs på 111 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den
31 mars 2019
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