Augmented en
Virtual Reality:
voorbij de hype.
EEN TOEGANKELIJKE MEERWAARDE
VOOR ELK BEDRIJF.

Inleiding

Steeds meer bedrijven kiezen het pad van Virtual of Augmented
Reality (AR/VR), niet alleen omdat deze technologieën steeds
vaker een passend antwoord bieden op digitale vraagstukken maar
evenzeer omdat nieuwe normen zoals remote work en remote
assistance steevast de standaard worden. Veel organisaties staan
echter nog sceptisch tegenover deze technologieën. Vaak keren
dezelfde bedenkingen terug: AR of VR biedt geen meerwaarde
voor mijn bedrijf, is niet schaalbaar of te duur. Vaak ontstaan
deze argumenten uit onwetendheid over de technologie zelf of
de implementatie ervan.

“Hoe kan je aan de slag met
Augmented en Virtual Reality.
Is er een one-size-fits-all-aanpak?”
Ben je hierna getriggerd, dan kan je het volledige e-book downloaden waarin
je deel twee kan lezen. Hierin bekijken we namelijk de praktische kant van
het verhaal: hoe kan je aan de slag met Augmented en Virtual Reality Is
er een one-size-fits-all-aanpak? Hoe maak je een goede start? Wat zijn de
implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de specifieke technologieën waar
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jouw bedrijf voor kiest? Dat ontdek je in hoofdstuk 3.
Dit e-book heeft tot doel op een objectieve manier te informeren over de

We zoomen in het tweede deel ook in op enkele sectoren waarvan we aan-

mogelijkheden van deze vernieuwende technologieën. Aan de hand van

voelen dat het potentieel voor AR/VR zeer reëel is. En hoewel de toepassingen

toegankelijke voorbeelden en bestaande implementaties willen we inzicht

in deze sectoren misschien niet die gehypete next-level VR-ervaringen zijn,

scheppen in wat écht kan en de sterktes en mogelijke beperkingen van deze

bieden ze toch aantoonbare meerwaarde op verschillende vlakken. Dat tonen

innovatieve oplossingen blootleggen.

we in hoofdstuk 4 aan met enkele relevante voorbeelden.

In hoofdstuk 1 starten we met wat algemene kennis: welke weg heeft AR/

We hopen dat dit e-book nuttig voor je is. Heb je na het lezen nog vragen of

VR al afgelegd? Ontstaan uit de smartphone, uitgegroeid tot hype en uit-

opmerkingen, staan we uiteraard voor je klaar. Neem dan contact op, we zijn

eindelijk geëvolueerd naar waardevolle businesstechnologie. We bekijken

blij je te leren kennen en bieden graag de antwoorden die je zoekt.

gangbare processen waarin deze technologie zijn nut reeds heeft bewezen
en overschouwen het potentieel in de toekomst.

Bart Van Hecke,
In hoofdstuk 2 staat dit e-book stil bij de talloze objecties waaraan AR/VR
ten prooi vallen. We bekijken de verschillende aspecten van het probleem en
trachten een duidelijker kader te schetsen. We staan ook stil bij de recente
maatschappelijke evoluties die richting geven aan hoe technologieën best
kunnen ingezet worden.
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Veel leesplezier.
oprichter RMDY AR/VR
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Het is intussen misschien al even geleden dat je voor het eerst de
term Augmented en Virtual Reality hoorde. Hoewel deze technologie
nog steeds erg innovatief is en aanvoelt, kan je bezwaarlijk zeggen
dat het concept nog nagelnieuw is. Enkele jaren geleden werd AR/
VR door de grote poort verwelkomd als de next-best-technology,
ondertussen is de hype echter gaan liggen en vindt de technologie
een vast plaatsje in het landschap. Binnen de gaming en entertainmentsector moeten we het vooral hebben van de immersieve
applicaties met hoge waw-factor, maar relevante businessapplicaties
eisen stilaan een groter aandeel op in dit technologisch veld. Denk
maar aan de AR-visualisatie-apps van talloze interieur- en woonwinkels. Zowel AR als VR hebben er dus reeds een interessante
weg op zitten; hieronder schetsen we het parcours.
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Hoofdstuk 1:
AR en VR doorheen de tijd
andere producenten. Pinchen, zoomen en swipen
voelden initieel nog erg onnatuurlijk aan maar amper
enkele jaren later was het al de standaard.
Nieuwe interactiemogelijkheden krijgen dus snel vorm,
maar hoe gaat dat dan verder? Is je lichaam dan de
controller bij nieuwe technologieën als Augmented
en Virtual Reality? Werken de interactietalen die we
kennen van de desktop en mobile apps ook voor deze
technologieën, of hebben we een nieuwe taal nodig?
Gebruikers worden in elk geval steeds meer centraal

AR vs. VR:
refresh!

geplaatst, een onmiskenbare en nuttige evolutie

Augmented Reality: via een door-

maar tegelijk is er een change in mindset die zich

zichtige laag worden elementen toe-

aandringt. Omdat we een 2D-referentiekader hebben

gevoegd aan de realiteit. Je behoudt

opgebouwd wat interactie met technologie betreft,

dan ook het contact met de realiteit

hebben we moeite dit kader te doorbreken.

en blijft alles rondom je zien.

aanraakschermen en swipes naar virtuele interfaces en gestures. Maar wat

Eigenlijk leiden we met z’n allen een beetje aan het

Virtual Reality: je wordt helemaal

ligt aan de basis van deze evolutie?

‘horseless carriage syndrome’. Dat syndroom illus-

onder gedompeld in een gesimuleerde

Waarom AR/VR?
Onze interactie met technologie evolueert op een natuurlijke wijze, van
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tastbaar naar niet-tastbaar en van 2D naar 3D. Van points en clicks over

treert dat je vasthoudt aan conventies die voorheen

omgeving waarbij er geen contact is

We keren even terug in de tijd. De jaren ’90, de mens maakt kennis met een

golden maar eigenlijk niet meer van toepassing

met de echte realiteit.

nieuwe geconnecteerde wereld: het internet. We leren omgaan met compu-

zijn. De allereerste auto’s leken immers heel erg op

ters en de muis en maken de transitie van tekstuele commando’s naar de

koetsen zonder paard. Hoewel een paard niet meer

Vaak gaan beide technologieën ge-

eerste grafische interfaces.

nodig was, werd de bestuurder nog steeds op een

paard met toestellen als brillen of

hoogte gepositioneerd die hem toeliet over een paard

goggles, smartphones en controllers.

Fast forward naar 2007: enter de iPhone. Hoewel smartphones al langer
bestonden, was het de iPhone die een nieuwe designtaal introduceerde die
ook massaal werd aangenomen door consumenten en gekopieerd werd door
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heen te kijken.
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Om van onze gemotoriseerde koets een auto te maken, moeten we het
2D-denken loslaten bij de conceptualisatie van technologische oplossingen.
Hoe we dat doen? Blijf nog even in de auto zitten, een voorbeeld zal al heel
wat verduidelijken.
Stel jezelf je GPS voor, een frequent gebruikt 2D-vlak in onze 3D-wereld.

“Meer mini-computertoestellen
in de wereld, betekent meer
mogelijkheden op die toestellen.”

Handig, maar alsnog heel beperkt in nut. Het scherm is vaak te klein, weinig
gebruiksvriendelijk en zo gepositioneerd dat het schermpje je toch een beetje

Wikitude Augmented Reality is een voorbeeld uit deze periode dat vaak wordt

van de weg afleidt. Hier zou een intelligente AR-projectie met wegmarkeringen

aangehaald. Deze virtuele reisgids kon in 2009 al beelden van toeristische

en instructies over het wegdek heen heel wat intuïtiever en efficiënter kunnen

trekpleisters interpreteren en er bijkomende informatie aan toekennen die

werken. En vooral: veiliger!

dan bovenop het scherm van je smartphone wordt getoond. Enkele jaren
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later wordt Ingress gelanceerd, een AR-game waarin je virtueel van portal
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En dat is waar het uiteindelijk om draait: technologie die ons ondersteunt,

naar portal gaat door in de echte wereld te bewegen. Deze game vormt ook

efficiënter en beter maakt, onze productiviteit verhoogt, zowel op het werk

de basis van Pokémon Go, de allereerste wereldwijde AR-hit die in 2015

als in het dagelijkse leven.

werd gelanceerd.

Opkomst van AR/VR: van ruimtevaart naar kartonnen doos

Ook op vlak van hardware brengt de komst van de smartphone schot in de

Het echte beginpunt van deze technologie ligt verder terug in de tijd dan je

zaak. Vooral Google maakt gebruik van toestellen die we toch al kopen en rust

zou denken. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd voor doeleinden in de

ze uit met extra AR-features. Eerst met het AR computing platform Google

ruimtevaart een eerste VR-bril ontwikkeld. Dit initiatief kwam echter niet van

Tango (2014) waarvoor je een specifieke smartphone moest aanschaffen, later

de grond, te wijten aan verschillende factoren. Het gebrek aan computerkracht

met ARcore (2017) dat ook toegankelijk is voor standaardtoestellen. Apple

en ondermaatse grafische kwaliteit, de afmetingen en het gewicht van de

blijft natuurlijk niet achter en komt met ARkit, een AR-framework waarmee

bril en het gebrek aan content en manieren om content te creëren waren de

developers aan de slag kunnen.

voornaamste redenen die dit falen verklaren.
Verder experimenteerde Google ook met de Google Glass: een brilmontuur
Vanaf dan is het lang wachten tot fase twee, in een periode die minder ver in

dat je extra informatie geeft over je omgeving. Ondanks een grootse lancering

het collectieve geheugen is gegrift: de introductie van de smartphone begin

in 2012, stierf de Glass al snel een stille dood wegens technologisch niet op

jaren 90. Door de opkomst van de slimme telefoon hebben meer mensen

punt en een gebrek aan publieke acceptatie.

continu een behoorlijk sterke computer op zak. En meer mini-computertoestellen in de wereld, betekent meer mogelijkheden op die toestellen. De

Ook Microsoft zet - vooral - in op de brillenmarkt en brengt in 2016 de H
 oloLens

opmars van AR/VR zit dan ook plots in een stroomversnelling.

uit. Geen montuur zoals de Glass, maar een echte head-mounted display
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zoals dat heet. De HoloLens draait op een Windows 10-computer met holo-

De technologie is intussen immers voldoende geëvolueerd om ook in de

grafische rekenkracht. Het tovert naadloos een interactief 3D-hologram in je

businesswereld bij te dragen tot de verbetering van bedrijfsprocessen, de

gezichtsveld, bovenop elke fysieke omgeving waar je naar kijkt. Het betreft

vereenvoudiging van taken en de verlichting van werk of het inzichtelijker

immers een see-through display.

voorstellen van procedures of ontwerpen.

Tot zover AR, over naar VR.

In verschillende sectoren krijgt de technologie voet aan grond, in de vorm

Ook hier is de komst van de smartphone niet te onderschatten. Meer dan

van tests en prototypes maar ook als toepassingen die op korte termijn

je smartphone en een kartonnen Google Cardboard heb je niet nodig om

worden opgenomen als volwaardig onderdeel in de bedrijfsvoering. Enkele

je in een andere dimensie te wanen. Uiteraard is de resolutie van je smart

voorbeelden die wij met RMDY reeds realiseerden:

phone niet dezelfde als die van een echte VR-bril, maar het idee is meer dan
duidelijk. Voor deze Cardboard viewers zijn in korte tijd ook talloze gratis en
betalende apps ontwikkeld.

 Een fotorealistische 3D-visualisatie van nieuwe kantoren of andere
interieurs is de perfecte manier voor een makelaar om zijn klanten al
voor de start van de bouw inzicht te geven in een vastgoedproject.
 Een orderpicker heeft nood aan een overzicht van de locatie van alle

Naast de simpele Google Cardboard, worden echte VR-brillen ook steeds

producten in een magazijn, en liefst zonder dat je daar je handen voor

beter, met de Oculus Quest of Valve Index voorop, maar ze zijn niet alleen,

moet gebruiken. Een smart glass begeleidt je telkens naar de juiste

denk bijvoorbeeld aan de VR-bril van Playstation 4. Hoewel ze nood hebben
aan een verbinding met een krachtige computer die de VR-ervaring ondersteunt, is een fysieke verbinding met die computer niet meer nodig. De

Met Computer Vision projecteer je verschillende brillen in 3D op je

eerste draadloze modellen bestoken op dit moment de markt. Ook zijn er

eigen gezicht.
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draagbare uitvoeringen die je samen met een batterypack op de rug met je
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plaats en scant ook meteen de correcte producten.
 Je hebt een nieuwe bril nodig, maar wil geen tijd verliezen in de winkel.

 Een toestel heeft nieuwe batterijen nodig. Met een mobiele app scan

meeneemt doorheen je VR-journey. Verschillende VR-entertainment parken

je de verschillende batterijen in de winkel, waarna de app je de batterij

maken gebruik van deze optie.

aanwijst met de juiste specificaties voor je toestel.

Van hype en gimmick tot functionele businessapplicatie

Over het algemeen wordt AR of VR in de bedrijfswereld voornamelijk aange-

Zoals je leest hebben AR en VR reeds een behoorlijk parcours afgelegd. Hoewel

wend om opleiding en kennisoverdracht te stimuleren, gedrag te wijzigen of

de voorbeelden hierboven voornamelijk focussen op de consumentenmarkt,

training te organiseren. Ook de voordelen van ‘serious gaming’ (games met

zijn Augmented, Virtual of Assisted Reality ook aan een opmars bezig in B2B.

een ander doel dan vermaak) lenen zich optimaal voor deze technologieën.
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 Een trainingsmanager kan zijn medewerkers in een gesimuleerde
3D-omgeving opleiden, nieuwe procedures aanleren of hun kennis
in alle veiligheid testen, terwijl hij in real time interageert met de
medewerker en deze nadien ook digitaal kan opvolgen.
 Een mechanische operator kan via een headset stapsgewijze
instructies ontvangen om bepaalde problemen met machines op te
lossen.
 Iedereen kan elke sport ervaren, ook sporten die je zonder de juiste
skills of training onmogelijk kan beoefenen. In sommige gevallen is
het zelfs mogelijk voor mensen met een beperking om een sport te
ervaren.
vb. de Virtual Parapente die we voor Technopolis maakte.
 Wanneer een technicus op een technisch probleem stuit waar nood heeft
aan de expertise van een collega die niet fysiek aanwezig is, biedt een
smart glass de oplossing.
Zoals je merkt zijn de toepassingen divers, veelzijdig en situeren ze zich op
verschillende plaatsen in de waardeketen, van productie of distributie tot
marketing en dienst na verkoop. Ondanks de vele toepassingen, zijn er zeker
AUGMENTED EN VIRTUAL REALITY: VOORBIJ DE HYPE.

even veel objecties die de ronde doen. In het volgende hoofdstuk nemen we
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die vraagtekens weg.
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Hoofdstuk 2:
Interesse & nieuwsgierigheid
vs. vraagtekens & objecties
Dagelijks komen we als bedrijf in contact met klanten en prospecten uit

 Ja, er bestaan mogelijkheden om je diensten en/of trainingen op afstand

verschillende sectoren. Tijdens meetings, op conferenties, bij demo’s of

aan te bieden, zonder de omslachtige en fysieke opzet van een installatie

brainstormsessies ontmoeten we mensen en bedrijven die er elk een eigen
visie op nahouden wat AR/VR betreft, vaak met interesse en nieuwsgierigheid,

Keuzes maken doe je natuurlijk weloverwogen, bewust van de implicaties en

vaak met dezelfde vraagtekens en objecties:

uiteraard in functie van een beoogde meerwaarde. Graag bekijken we Aug-

 Ik zie geen functionele meerwaarde voor mijn bedrijf

mented en Virtual Reality eens vanuit ander perspectief. Daarom bundelen

 Augmented of Virtual Reality is duur en ik kan de kost niet

we de meest voorkomende twijfels en nemen we ze onder de loep:

doorrekenen aan mijn klanten
 De omvorming van 3D-bestanden zoals CAD naar virtuele 3D-modellen
is omslachtig en duur of hier bestaan goedkope tools voor op de markt
 AR/VR is niet schaalbaar, bij ieder project moet ik van nul starten

1. Prijs, projectgrootte en tijdsinspanning: is het echt zo duur en tijdinstensief?
2. Toegankelijkheid, afhankelijkheid en ownership: maak duidelijke afspraken
3. Technologische maturiteit en vooruitgang: hoe blijf ik up to date?
4. Maatschappelijke relevantie: is AR/VR niet een pure luxe-investering?

 VR-trainingen voor mijn team is moeilijk met remote werk, niemand
heeft immers een VR-bril thuis
 Ik ben volledig afhankelijk van een expert en heb dit dus zelf niet in handen

1. Prijs, projectgrootte en tijdsinspanning
We vallen meteen met de deur in huis, het grootse hekelpunt: de kostprijs van
AR/VR. Uiteraard is de vraag of iets duur is, erg subjectief. Het hangt hoe dan

Is dit de onverbloemde waarheid? Of moet je Augmented en Virtual Reality

ook af van de totaalomvang van het project, het beoogde doel en de verwachte

toch met iets meer nuance benaderen? Het antwoord zit tussen de twee in.

ROI. Er zijn een aantal factoren die al dan niet wegen op die projectgrootte.
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In elk geval is het antwoord niet zwart-wit, je bekijkt het best vanuit je eigen
situatie en bedrijfsdoelen.
 Ja, er zijn goedkopere tools op de markt, maar bezorgen die ook de
kwaliteit die je voor ogen houdt?
 Ja, VR kan duur zijn en voor ieder project heb je een nieuwe opstart,

Zijn er relevante visuele assets aanwezig? Een belangrijke vraag want de
creatie van 3D-content en andere designs kan immers tijdrovend zijn. Als er
reeds materiaal aanwezig is dat, al dan niet na optimalisatie, gebruiksklaar
is, zal de projecttijd en -prijs voelbaar krimpen. Denk bv. aan 3D-tekeningen

maar we kunnen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk materiaal

in CAD, Revit of SketchUp. Weet je niet of jouw bestand geschikt is? Geen

gerecupereerd en hergebruikt wordt.

zorgen, in feite kunnen we met elke 3D-asset aan de slag.

 Ja, de expertise van deze technologieën ligt nu nog bij specialisten,
maar je kan als bedrijf een specialist aannemen of enkele van je

Sommige bedrijven produceren reeds 3D-plannen voor hun projecten, zoals

mensen bijscholen.

bouwbedrijven, architecten of interieurvormgevers. Daarom zijn dat de meest
voor de hand liggende voorbeelden van ondernemingen die hier een enorm
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voordeel uit halen. Maar ook de digitale plannen van machines en installaties in

Is kwaliteit en detail niet cruciaal voor jouw toepassing, dan kan je terugvallen

fabriekshallen kunnen als basis voor AR- of VR-toepassingen worden gebruikt.

op tools als Revit, SketchUp of pCon. Is kwaliteit echter wel van essentieel
belang of heb je nood aan gepersonaliseerde interacties, dan is custom

Ook als er minder of geen visuele content aanwezig is, hoeft de opzet per

development de way to go voor jou. Eindeloze mogelijkheden wat structuur,

project niet complex te zijn. Je kan vertrekken vanuit een voorgeconfigureerde

textuur, kleur, belichting en interactie betreft. En daarop kan je vertrouwen

omgeving en gebruik maken van asset libraries die je online kan aankopen.

op onze 3D-developers.

Je vraagstelling moet hier natuurlijk op aansluiten. Het is belangrijk dat je
hiervoor kan steunen op een partij die met je meedenkt en kan aangeven

2. Toegankelijkheid, afhankelijkheid, ownership en remote werken

welke aanpak het best bij jouw vraag en of je kan misschien al kan bouwen

Naast prijs, timing en projectgrootte blijken ook de beperkte toeganke-

met de assets die reeds in je bezit zijn.

lijkheid van de technologie, afhankelijkheid van derden, vragen omtrent
het eigenaarschap van het werk en noodzaak aan remote oplossingen

vb. In je bedrijf zijn 2 preventieadviseurs en 12 office floor managers: zij

obstakels te zijn waarover beslissingsnemers struikelen bij hun overweging

moeten allen de brandprocedure kennen en een brand kunnen blussen.

aangaande AR of VR.

Dankzij een klaargemaakte virtuele office-omgeving, zet je dit proces om in
vitual reality. Uit de asset library kies je wat nodig is: tafels, stoelen, deuren,
brandblusapparaat, helm,…
Naast het al dan niet aanwezig zijn van visuele onderdelen spelen nog andere
factoren een impact op de workload en de bijbehorende prijs van je project.
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Hoe realistisch of gedetailleerd moeten je toepassingen zijn, met welke

“Eindeloze mogelijkheden
wat structuur, textuur, kleur,
belichting en interactie betreft.”

gegevens en informatiebronnen moet je toepassing geconnecteerd zijn of is

Specifieke technologie vraagt natuurlijk specifieke kennis, dat geldt niet enkel

er een specifieke technologie of hardware waarmee je aan de slag wil? Dit

voor Augmented of Virtual Reality. Ook voor andere technologische en opera-

zijn vragen waarop je een antwoord formuleert met je het doel en doelpubliek

tionele vraagstukken doen bedrijven beroep op derde partijen en consultants

van je toepassing in gedachte. En daarvoor heb je een expert nodig die je

of tackelen ze deze issues door experts aan te werven of eigen mensen bij

challenget en met je meedenkt.

te scholen. In zekere zin ben je dus in elk van deze scenario’s afhankelijk:
afhankelijk van de kennis, of die nu binnen of buiten het dienstverband van

Vb. Het werfteam dat je opleidt moet duidelijk het onderscheid kennen tus-

je eigen organisatie valt.

sen de verschillende soorten afsluitingen, details zijn hier dus belangrijk. De
resultaten van de oefeningen die ze in de virtual reality trainer maken, moeten

De vraag is dan, is deze afhankelijkheid wenselijk of niet. Weegt ze op tegen

doorgestuurd worden naar het talent management systeem.

de operationele vooruitgang die de technologie voor je bedrijf betekent? Een
goede raad: ga voor een partnerschap gebouwd op wederzijds vertrouwen,
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of het nu gaat om een derde partij of eigen mensen. Heldere communicatie,

ideaal is in een gedefinieerde setting, bestaan er vaak evenwaardige alter-

gemeenschappelijke doelen en duidelijkheid over de verwachtingen brengen

natieven voor andere settings. 3-dimensionale trainingen op desktop, via de

je al een heel stuk.

cloud én met behoud van dezelfde functionaliteiten die VR biedt, kunnen
evenveel impact genereren als het originele concept. Uiteraard hangt alles

Bovendien is een oplossing tussen deze twee vormen ook mogelijk. Je

af van de use case. Een bezoeker virtueel laten rondkijken in je bedrijf of een

neemt een derde partij onder de arm die zich over de researchfase en de

werknemer op afstand helpen via Augmented of Assisted Reality (smart

initiële opzet van je project ontfermt en eens het goed en wel loopt en de

glass) vormen op zich al het uitgesproken antwoord op je vraagstuk. In

meerwaarde duidelijk wordt, breng je de benodigde kennis in kaart en vul je

ieder geval loont het de moeite een ervaren partij met de juiste expertise te

deze knowledge gap intern op.

raadplegen vooraleer je begint.

In dit opzicht is een opstart met AR/VR gelijklopend met de incorporatie van

3. Technologische maturiteit en vooruitgang

eender welke nieuwigheid in je organisatie, het hoeft zelfs geen technologische

Een laatste objectie die we aanhalen betreft de maturiteit van deze technologie

nieuwigheid te zijn. Bij de implementatie van een nieuw boekingssysteem,

en hoe je als bedrijf omgaat met de constante technologische evolutie en

nieuw personeelsdatabase of nieuwe digitale werkplek hoeft er niet zoveel

vooruitgang. Je wil natuurlijk vermijden dat specifieke software of hardware

(externe) expertise bij te komen kijken.

waarmee je onderneming in zee gaat volgend jaar is uitgerangeerd. Maar
hoe weet je dat?
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belangrijk dat je ook duidelijkheid schept over het eigenaarschap van de

Dit vang je op met kennis van het AR/VR-landschap: je weet best welke

gecreëerde toepassing en functionaliteiten. Ben je de enige eigenaar van

technologieën of devices recent werden vernieuwd of spoedig een nieuwe

de toepassing of werk je met een licentie en hoe zit het dan met specifieke

update mogen verwachten. Daarnaast zal inzicht in het werkveld je ook

aanpassingen in functie van jouw organisatie? Op zich hoeft dit geen struikel-

helpen bij de vertaling van jouw probleemstelling naar een technologische

blok te zijn, zolang je maar weet waar je aan toe bent en je afspraken maakt

aanpak en oplossing. “We gaan iets doen met Augmented of Virtual Reality”

waar jouw bedrijf zich goed bij voelt. Laat je in geen geval iets oppinnen van

is geen aanpak noch een oplossing, dat is duidelijk. Specifieke vereisten,

“standaardmethode” is die geen fit is voor je bedrijf.

vragen en functionaliteiten vragen dan ook een specifieke approach, gericht
op het uiteindelijke doel dat je voor ogen hebt, of denkt te hebben.

Tenslotte rijst vaak de vraag of deze technologieën in tijden van remote
werk nog relevant zijn. Bijvoorbeeld welk nut heeft het te investeren in een

Een expert biedt je dit inzicht en maakt je wegwijs in de verschillende toe-

VR-trainingsoplossing als ik mijn medewerkers niet fysiek op het bedrijf zelf

stellen en oplossingen, sterktes en zwaktes, richtingen die je kan bewandelen

kan laten trainen? Wel, in het teken van maatschappelijke evoluties zoals de

en pistes die helemaal niet matchen met je probleemstelling of organisatie.

COVID-19-crisis van 2020, is het vaak slimmer te investeren in oplossingen

Opnieuw is hier de boodschap samen te werken met een partner die je

die hetzelfde toelaten, maar dan remote. En waar één bepaalde oplossing

vertrouwen kan winnen. Een goede partner ontdekt samen met jou waar
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eventuele latente noden liggen en vertaalt deze naar de juiste oplossing voor

op de uitdagingen van een COVID-19-tijdperk. Dankzij

het juiste doelpubliek. Inzicht en raad kan je op bepaalde momenten inwinnen,

AR/VR train je efficiënt je medewerkers vanop afstand,

bijvoorbeeld bij de start van een project of een update. Maar je kan ook via

of kan je werknemer remote bijstaan, visueel en in

consultancy of interne aanwerving op lange termijn blijvend inzetten op de

real time. Je kan met een AR-applicatie toekomstige

ontdekking van de allernieuwste verschuivingen in het landschap.

klanten laten kennismaken met je gloednieuwe product
of BIM Building bouwplannen virtueel bespreken en

4. Maatschappelijke relevantie

aanpassen. Dus is AR/VR een luxe-aanvulling op je

Maatschappelijke gebeurtenissen van sociale, economische of politiek aard

bedrijfsprocessen? Wij vinden alvast helemaal van niet.

hebben de tendens technologische evoluties te versnellen. Zo hebben de
voorbije wereldoorlogen de technologische vooruitgang steeds een enorme push gegeven, initieel vanuit militair standpunt, later vertaald naar alle
industrieën. En zo zorgt ook de COVID-19-crisis van 2020 ervoor dat digitale,

Wil je weten hoe je nu concreet aan de slag gaat met

remote oplossingen in een sneltempo integreren in ieders leven. Iedereen ging

deze toepassingen? Dat ontdek je in het tweede deel!

aan de video calls, ongeacht leeftijd. Events zonder publiek worden via live

Download daarom het volledige e-book.

stream de wereld ingestuurd, om toch vanuit onze woonkamer dat gemiste

Je vindt er een aanpak voor strategische incorpo-

festivalgevoel aan te wakkeren. Op kantoor werd remote work razendsnel

ratie, een praktisch stappenplan, concrete tips en

ingeburgerd en die verschuiving smeekte daarbij (nog steeds) om digitale

sectorspecifieke inspiratie.

oplossingen die deze nieuwe manier van werken faciliteren.
Klik hier en download het volledige
Als bedrijf ben je moraal verplicht om manieren te zoeken om efficiënter om te

e-book “AR/VR: voorbij de hype”.
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is belangrijker dan ooit. Video conferencing is alvast een mooi hulpmiddel
hiervoor, maar ook Augmented & Virtual Reality bieden een heel goed antwoord

Info@rmdy.be

Facebook

LinkedIn  Instagram
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RMDY
RMDY is een digitale partner die bedrijven loodst doorheen hun
digitale transformatie, door samen met hen nieuwe digitale
toepassingen te ontwerpen en bouwen. Naast websites, web- of
mobiele applicaties laten we onze klanten ook de vruchten plukken
van Augmented en Virtual Reality.

Intussen kunnen we een portfolio voorleggen van knappe projecten in
verschillende sectoren en met diverse invalshoeken. Een state-of-the-art
simulatie voor Technopolis, een applicatie die een gigantische tandwielkast
in je hand laat passen of enkele visuele hoogstandjes die de lancering van
het nieuwste model van BMW naar een hoger niveau tillen. Het is maar een
greep van wat we al presteerden.
Naast het projectwerk dat we met RMDY AR/VR verwezenlijken, hebben
we onze eerste tool van eigen makelij voorgesteld. Abilitee is een virtuele
trainingsassistent die het mogelijk maakt om procedures op te zetten en
uit te voeren in een virtuele omgeving. Zo kan je medewerkers eender
waar ter wereld opleiden en bijscholen of gevaarlijke handelingen eindeloos
uittesten in een veilige setting. Lees meer op onze website of contacteer
AUGMENTED EN VIRTUAL REALITY: VOORBIJ DE HYPE.

ons voor een gratis demo.
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Prins Boudewijnlaan 43,
2650 Edegem
België

Bart Van Hecke
Managing Partner RMDY AR/VR
+32 473 89 35 03
bart.vanhecke@rmdy.be

