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Roadmap VMI AR:

• 2016: Onderzoek naar AR software / hardware 
• 2017: Aanschaf Hololens 
• 2018: Aanschaf nieuwe AR software met offline mogelijkheden 
• Conclusie



2016: Start Onderzoek naar AR
Waarom onderzoek: 
• Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) en Virtual Reality (VR) horen bij de meest 

vooruitstrevende technologie voor de service industrie. Tim Cook van Apple schreef in 2016 
dat hij verwacht dat AR  net zo normaal gaat worden als het eten van 3 maaltijden op een 
dag.

• Beter ondersteunen van onze klanten en service engineers die over de hele wereld verspreid 
zijn.

Resultaat eerste onderzoek: 
• Veel mogelijk maar de techniek staat nog in de kinderschoenen.
• Adoptie verloopt in stappen, smartphone/tablet toegankelijker dan glasses
• VMI gaat over tot aanschaf van AR software om online instructies te kunnen geven d.m.v. o.a

hand gebaren.  



Wat heeft VMI geleerd van aangeschafte AR software? 

• Online toepassing maar geschikt voor beperkte groep klanten. 
Wij zien dat toegankelijkheid en kwaliteit van WiFi netwerken 
in industriële omgevingen vaak te laag is voor directe support 
en video streaming.

• Support-on-demand via AR/video vereist hoge mate van 
beschikbaarheid en parate technische kennis van helpdesk 
expert.

• Technologie verandert snel en wat vandaag hot is kan morgen 
oud zijn.

• Voor bepaalde klanten met weinig kennis bespaart het een 
aantal visits per maand van een service engineer.



2017: Aanschaf Hololens

Doel van Aanschaf: 
• Onderzoek naar mogelijkheden van Hololens VMI breed maar ook voor 

gebruik bij onze klanten



Resultaat aanschaf Hololens

• Ontwikkeling van test app voor het tonen van:
– (Instructie) Video’s
– Manual
– Elektrische tekening 

• Mogelijkheid om een VMI experience te bieden op de Tire
Tech show in Hannover with the hololens

• Veel potentie voor toekomst voor training en support. Het 
wachten is op de juiste hardware om deze techniek verder 
te kunnen introduceren.

• Leren van de mogelijk en onmogelijkheden van deze 
techniek anno 2018.



Insert Movie Hololens



2018: Aanschaf nieuwe AR software met offline mogelijkheden

Voordelen: 
• Online en offline support mogelijkheden van klanten of 

(Field) Service Engineers
• Verzamelen van alle informatie onder een Ticket in 

zogenaamde Snippets welke ook kan dienen als 
knowledge base voor klant en VMI

• Instant tickets, zodat wij klanten die geen licentie hebben 
wel deze service kunnen bieden, waarna bij interesse van 
klanten een licentie kan worden aangeboden. 

• Duidelijke licentie structuur
• Security level van de nieuw aangeschafte

software is getest en voldoet aan de 
geldende normen



Conclusie:
• VMI is gestart in 2016 met onderzoek naar AR technologie. Dit had als doel  om mee te gaan met 

de laatste stand van de techniek en onze klanten en service engineers hiermee beter te 
ondersteunen.

• Door dit onderzoek en gebruik van verschillende software pakketten en het laten maken van 
bepaalde apps hebben wij als bedrijf veel geleerd. Hierdoor zullen we ook in de toekomst sneller 
kunnen reageren op nieuwe AR, VR en Mixed Reality oplossingen.

• Voor VMI is de AR software die we nu gebruiken niet bedoelt als cashcow. Ons doel is: Together 
with our Customers we ensure that VMI solutions have competitive Total Cost of Ownership 
(TCO), maximum reliability and consistent high quality.”
Dit doel bereiken wij door een hoge kwaliteit machine te leveren aan onze klanten. Zodra deze 
machines geleverd zijn willen wij als global service team streven naar uitmuntende service door 
een toegewijde service groep die is uitgerust met het juiste gereedschap. Onze nieuw 
aangeschafte software en toekomstige AR, VR en Mixed Reality oplossingen gaan ons daar 
verder mee helpen!

• De techniek gaat zo hard dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen.
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