
Hololens Discovery Workshop
Ontdek de mogelijkheden van Mixed Reality



De Hololens is geen doorsnee virtual-realitybril  
maar de nieuwste technologische doorbraak van 
Microsoft: een revolutionaire augmented-realitybril.  

De Hololens projecteert hologrammen en integreert  
de virtuele wereld met de echte wereld.

Mixed Reality

Ontdek de mogelijkheden 
Ontdek samen met Avanade wat de Hololens en 
Mixed reality kan betekenen voor uw business. 

Denk bijvoorbeeld aan: 
• sneller kansen (& risico’s) ontdekken  
• verhogen van de klantervaring 
• ondersteuning bij trainingen 
• versnelde digitale innovatie

Integreer de virtuele wereld met de echte wereld  
om sneller te leren en kansen te identificeren.



In één dag werken we co-creatief aan de uitwerking 
van haalbare scenario’s die relevant zijn voor uw 
digitale business en innovatie vraagstukken: 

Intake 
We bespreken vooraf aan de workshop uw innovatie-
vraagstukken en brainstormen over mogelijke 
gebruikersscenario’s en de gewenste uitkomsten. 

Inspire 
We presenteren de nieuwste Hololens apps, vertellen 
over gamification, 3D interacties en role playing in de 
virtuele wereld. En natuurlijk kun je de Hololens zelf 
uitgebreid testen. 

Ideation 
We gebruiken de Problem-solution Canvas om ideeën 
en scenario’s te ontdekken en uit te werken. Tijdens de 
presentatie worden de scenario’s live uitgeschetst. 

Programma*

Aan het einde van de dag krijgt u een visualisatie  
mee van de meest kansrijke scenario’s voor het 
inzetten van de Hololens en mixed reality.

* Aantal deelnemers: 4 tot 12



Avanade kan natuurlijk ook apps voor de Hololens 
voor u ontwikkelen.  
Ons 3D en innovatieteam ontwikkeld een prototype 
om direct met de gebruikersgroep te kunnen testen. 
Daarna kan de app verder worden ontwikkeld en in de 
Windows Store worden aangeboden. 

Vervolg

U kunt als een van de eersten een app voor de 
Hololens in de markt lanceren. Avanade verzorgt 
voor u de ontwikkeling van a tot z.  

Neem voor meer informatie en het intakegesprek 
contact op met: 

Rob Bakkers 
rob.bakkers@avanade.com 
+31 6 5236 7875 

www.avanade.nl 

Meer informatie
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