
AUTOCONSTRUCTEURS EN AUTODEALERS
Met een Microsoft Hololens bouwt uw klant zijn eigen 
driedimensionale wagen, vanop een stoel in uw 
kantoor. Laat u hem in de wagen zitten en de kleur 
van het interieur met één klik aanpassen? Mag hij 
extra passagierszetels plaatsen, of ze net weghalen 
om de kofferruimte te vergroten?  Misschien wil uw 
klant wel eens een blik onder de wagen werpen? U 
bepaalt zelf de mogelijkheden van uw Hololens-
applicatie, wij bouwen ze op het Microsoft Mixed 
Reality Platfom.

IN HET ONDERWIJS EN VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN
Dankzij de eindeloze mogelijkheden van software-
apps in Mixed Reality is het traditionele “lijkensnijden” 
voor studenten geneeskunde binnenkort misschien 
niet meer nodig. U bepaalt welke organen als 
hologram verschijnen in de cursus, wij bouwen 
voor u de nodige software.

Bent u een producerend of logistiek bedrijf dat 
wel eens schoolkinderen op bezoek krijgt voor 
een rondleiding? Waarom laat u de kinderen niet 
meedraaien in uw productie? Of zet ze als een 
schoendoos op de lopende band en laat hen het 
traject doorheen uw magazijn ervaren. In een 
Hololens of in een Virtual Reality-bril, onze 
software gebouwd op het Microsoft Mixed 
Reality Platform past zich aan ieder device en 
elk doelpubliek aan. 

ARCHITECTUUR EN INTERIEURVORMGEVING
Een volledig appartementsblok ontwerpen zwevend 
in het midden van uw kantoor. Tussen de tafels, 
stoelen en het podium wandelen waarmee u een lege 
fabriekshal in enkele seconden hebt omgetoverd 
tot partyruimte. Met het Mixed Reality Platform is 
geen enkel idee te gek en wordt alles “virtueel live” 
uitvoerbaar.

a Gfi Group company ALTERNATE REALITY:  
WIJ BEGELEIDEN U DE TOEKOMST IN

Augmented reality, virtual reality, mixed reality… De eenduidige realiteit zoals u die kende, is vandaag al veranderd in een 
opwindende combinatie van tastbare en ontastbare ervaringen – een “alternate reality”. En dat niet alleen in de wereld van 
gamers. Verschillende bedrijfssectoren gebruiken nu al Mixed Reality software om hun efficiëntie te verhogen en klantervar-
ingen tot een unieke beleving te verheffen.

“Als de echte en virtuele realiteit 
elkaar ontmoeten, ontstaan er 

eindeloze mogelijkheden.”
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

WAT BIEDEN WIJ U?

INSPIRATIE IN 2 RICHTINGEN
Met Mixed Reality software willen wij samen met 
u een brug slaan tussen de tweedimensionale en 
driedimensionale wereld. We rekenen daarbij op uw 
inspirerende ideeën om innovatieve technologie te 
integreren in uw business.

Wij van onze kant bieden u de nodige ervaring met 
Mixed Reality om te bepalen welke technologie voor 
uw business een meerwaarde zal zijn en hoe wij u 
daarin kunnen begeleiden.

ALTERNATE REALITY, HOE BEGINT U ER AAN?
Een innovatieve technologie in gebruik nemen, is 
soms een sprong in het diepe. Daarom bieden wij 
u een traject aan waarmee u stap voor stap de 
mogelijkheden voor Mixed Reality in uw organisatie 
kunt onderzoeken en budgetteren.

• Inspiratiesessie
Gedurende ongeveer een uur laten wij u 
kennismaken met de nieuwste technologie op 
het gebied van Mixed Reality. U krijgt demo’s met 
onder andere de Microsoft Hololens en de Mixed 
Reality-bril van Acer. Samen brainstormen we 
over wat de nieuwe technologie kan betekenen in 
uw business en hoe we voor u een meerwaarde 
kunnen creëren.

De inspiratiesessie is gratis.

• Workshop
Tijdens een workshop werken we de ideeën van 
de inspiratiesessie verder uit. We overlopen welke 
technologie voor uw project het meest geschikt is 
en wat technisch en budgettair haalbaar is. Het 
eindresultaat is een vastgelegde scope voor een 
Proof of Concept (POC).

U kiest zelf hoe lang een workshop duurt 
naargelang uw behoefte, van enkele uren tot een 
volledige dag.

• Projectuitwerking
Op basis van het resultaat tijdens de workshop 
gaan we samen aan de slag om uw Mixed 
Reality-project uit te werken. Daarbij willen we 
benadrukken dat wij hardware-onafhankelijk 
werken en alle software bouwen op het Microsoft 
Mixed Reality Platform. Op die manier is de 
continuïteit van de gebouwde software voor u 
gegarandeerd.

Contact
Wilt u graag een vrijblijvende 
inspiratiesessie? Of hebt u een idee 
dat u graag met ons wilt bespreken? 
Contacteer dan info@realdolmen.com of 
uw account manager.


