Novo aplicativo gratuito para iPhone apresenta inovadora tela de navegação
HOUSTON, 5 de janeiro /PRNewswire/ -- A INNOVENTIONS, Inc. lançou um novo aplicativo para
iPhone que incorpora seu sistema patenteado de tela de navegação "incline e mova" RotoView(R) para
smartfones. O RotoView oferece uma navegação intuitiva usando uma só mão, permitindo que o usuário
simplesmente incline o dispositivo para a esquerda e para a direita ou para cima e para baixo para ver
além dos limites virtuais da tela. O RotoView complementa o multitoque, especialmente quando o usuário
não pode usar as duas mãos.
Descrito pela revista online Brighthand.com como uma das nove tecnologias "que poderia mudar
profundamente os aparelhos de mão", o RotoView pode ser incorporado em uma ampla variedade de
dispositivos portáteis, incluindo smartfones, tocadores de mídia, aparelhos GPS, leitores de livros
eletrônicos, câmeras e tablets.
"O novo aplicativo demonstra que para integrar a tecnologia RotoView em smartfones é necessário
somente nosso software patenteado, porque os smartfones incluem acelerômetros built-in", afirmou o Dr.
David Feinstein, presidente da INNOVATIONS. "O RotoView funciona de modo complementar ao
multitoque do iPhone, embora ele possa fazer todas as tarefas do visor de navegação por si só."
Em desenvolvimento desde o final dos anos 1990s, a INNOVENTIONS registrou as Patentes dos EUA no.
6.466.198 e 6.933.923, seguida pela patente europeia no. EP1.290.672. A INNOVENTIONS está
atualmente fornecendo a Tecnologia RotoView para outras plataformas de smartfones, incluindo o
Android da Google.
"Nossa meta é integrar o RotoView ao núcleo de todos os sistemas operacionais móveis. Isso trará
capacidades fundamentais ao visor de navegação usando uma só mão a todas as webpages, fotos, mapas
ou outras visualizações de dados movíveis", acrescentou o Dr. Feinstein. "Esperamos que as principais
fabricantes de smartfones e outros dispositivos de mídia pessoal sejam nossas parceiras para atingir essa
meta."
O aplicativo gratuito RotoView está agora disponível na App Store. Os usuários podem navegar pelas
fotos e ver um pouco dessa nova tecnologia, e os programadores, engenheiros de produto e outros
potenciais parceiros podem também usar esse aplicativo para avaliar mais profundamente a tecnologia
RotoView.
Mais informações estão disponíveis no website da RotoView, http://www.rotoview.com.
Sobre a INNOVENTIONS
A INNOVENTIONS, Inc., uma empresa privada com sede em Houston fundada em 1984, foi pioneira em
uma série de dispositivos eletrônicos de sucesso para a indústria da computação, incluindo o testador de
memória portátil líder na indústria RAMCHECK.
iPhone é uma marca registrada da Apple Inc. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. RotoView
e INNOVENTIONS são marcas registradas da INNOVENTIONS, Inc.
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