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Training en simulatie zal nooit meer hetzelfde voelen!

In de kern gaat eXtended Reality over bevrijd worden van de
beperkingen die de dagelijkse realiteit met zich meebrengt.
eXtended Reality is de overkoepelende naam voor Augmented,
Mixed en Virtual reality als gecombineerde technieken. Voor VREE
betekent eXtended Reality het maximaliseren van de beleving die
ons in staat stelt te verbinden, leren, groeien en je maximale
potentieel te ontdekken.
Het VREE-platform geeft bedrijven de mogelijkheid om op maat
gemaakte XR-applicaties te bouwen en te bedienen. Het
bijzondere van het VREE-platform is dat het meerdere gebruikers
in staat stelt om samen te trainen, communiceren of een simulatie
te ervaren. Niet alleen middels alle gangbare VR-brillen, maar ook
met iedere andere vorm van VR-hardware ondersteuning. Denk
daarbij aan VR-handschoenen, full-body pakken of op maat
gemaakte VR-apparatuur zoals een blusapparaat of specialistische
tool die nodig is in bijvoorbeeld een industriële training. Alles snel
en zonder vertraging in beeld of beweging.
Heeft u als klant of partner eigen ontwikkelaars in dienst? Dan kan
het VREE-platform meteen toegepast worden in lopende
trainings- of simulatieprojecten. We leveren daarbij ondersteuning
in de vorm van consultancy bij specifieke problemen of assistentie
bij de doorontwikkelwensen van uw team. Vraag een trial-licentie
aan en ga meteen aan de slag.
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Mocht u als industriële klant een totaaloplossing zoeken voor uw
uitdaging rondom virtuele training of simulatie, dan helpt VREE u
ook verder. Samen met ons partnernetwerk van XR-specialisten
kunnen we ook uw volledige projectbehoefte realiseren. Neem
daarvoor graag contact met ons op!
De voordelen van het VREE platform op een rij:
• Virtuele samenwerking: VREE maakt het mogelijk om met
meerdere personen samen te werken in dezelfde XRomgeving, ook vanuit verschillende geografische locaties.
• Modulair en schaalbaar: Door de modulaire opbouw zijn alle
-met VREE gemaakte- applicaties schaalbaar en
toekomstbestendig.
• Hardware onafhankelijk: het VREE platform heeft alle
gangbare VR-hardware geïntegreerd en zorgt telkens voor
nieuwe toevoegingen, zodat uw trainingsapplicatie nooit
afhankelijk is of wordt van de gekozen hardware.
• Snel en stabiel: zelfs met complexe VR full-body interactie
behoudt VREE stabiliteit en snelheid.
Wilt u meer weten over het VREE platform als industriële klant of
als partner? Neem dan graag contact met ons op voor een
kennismaking. Tijdens een demo, kunt u zelf ervaren wat er
mogelijk is binnen ons platform en bespreken we graag de kansen
voor uw uitdagingen rondom virtuele training of simulatie!
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