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Soltegro

Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Wij zijn specialist in het op 

gestructureerde wijze realiseren van complexe multidisciplinaire projecten. Vaak zijn 

dit systemen met zeer hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en veiligheid. Onze aanpak is gericht op een “zero defects” 

oplevering waarin aantoonbaar al uw eisen en wensen zijn gerealiseerd en de 

oplossing bovendien uitblinkt in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.

AanpakExpertiseCapelle a/d IJssel

Personeel (+/- 40)



Agenda

• Waarom?

• Waar staan we nu?

• Waar staan we over 2-5 jaar?



Wat is Virtual Reality?



Een wandeling door de 

geschiedenis van VR



Definitie

ou'll probably never go to Mars, swim with dolphins, run an Olympic 100 meters, or 

sing onstage with the Rolling Stones. But if virtual reality ever lives up to its 

promise, you might be able to do all these things—and many more—without 

even leaving your home. Unlike real reality (the actual world in which we live), 

virtual reality means simulating bits of our world (or completely imaginary worlds) 

using high-performance computers and sensory equipment, like headsets and 

gloves. Apart from games and entertainment, it's long been used for training airline 

pilots and surgeons and for helping scientists to figure out complex problems such 

as the structure of protein molecules. How does it work? Let's take a closer look!

by Chris Woodford. 
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Vision/Trends



Facebook/Oculus Visie

“the next  major computing 

platform is going to be 

connected to vision”

“People shared experiences by content as tekst, 

foto’s and nowadays by video’s, the next logical step 

will be to actually experience the moment”

“Virtual reality is past the knee of the curve, it’s at a point 

where you can have experiences that really feel genuine, 

Augmented Reality still faces a lot of challenges

Vanity Fair: Why VR is the next bog things 

Steven Levy ( editor in chief of Backchannel)

Mark Zuckerberg (founder and CEO Facebook

Michael Abrash (Oculus chief scientist)



VR Trendline



Augmented Reality 

Een officiële overeenstemming over de definitie van toegevoegde realiteit is er niet, maar 

volgens een inventarisatie door Ronald Azuma moet een AR-systeem aan drie 

voorwaarden voldoen: Het is een systeem dat:

• reëel en virtueel combineert

• realtime interactief is

• in drie dimensies functioneert



Artificial intelligence
AI: Afkorting van Artificial Intelligence. Al heel lang wordt onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheid menselijk denken om te zetten in computertaal: Kunstmatige Intelligentie. De 

term AI (Artificial Intelligence) is geïntroduceerd door J. McCarthy in 1956. Soms ook wel 

spottend: Absolutely Impossible (absoluut onmogelijk).

Y Combinator President 

Sam Altman
investeerde in ~940 companies: 

Dropbox, Airbnb, Coinbase, Stripe, 

Reddit, Zenefits, Machine Zone, 

Instacart and Weebly, …

Elon Musk
oprichter van SpaceX en 

medebedenker en -oprichter van 

Zip2, PayPal en Tesla.

Vanity Fair: 

Thinking of the future

https://nl.wikipedia.org/wiki/SpaceX
https://nl.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors


Geografische kaarten



Geografische kaarten

3D gebouwen 3D ruimten van gebouwen

3D landschap



Terug naar de realiteit



Huidige toepassingen

Flight simulatorgaming Military training medical research

Formule1 training
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Waar staat Soltegro nu

BIM

VTTI design

Artificial 

Intelligence

Connect 

Dynamic 

behaviour

VR World

Velsertunnel

“Soltegro toetst door 

simulatie en visualisatie

de processen en belevingen 

vanuit de stakeholders

in elke fase van het ontwerp”



Voordelen

• Afstemming met de omgeving 

(visueel niet in specifieke ontwerp taal of op grote vellen papier)

• Virtueel testen en beleven van operationele scenario’s met alle

stakeholders

• Opleiden,Trainen en oefenen

• Testen (en visualiseren) van “non happy-flows”

• Tijdens gebruik kan worden gekeken hoe onderdelen kunnen

worden verplaatst of vervangen
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We willen meer

1. Verbreding 

buiten de 

projectscope

VTTI design

2. Trek aan alle 

(interface) 

touwtjes

3. More and 

realistic AI

4. Meer en 

verschillende 

gebruikers

5. Generen 

code
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Testen zal leuk zijn

WVL

weggebruiker

brandweer

WIS

ambulance

Tunnelbeheerder/ 

veiligheidsbeambte

Samen in een ruimte

Op afstand

of



Samenvattend



Technische leiders

Als we de technische leiders mogen geloven dan zijn de volgende films niet zo ver weg 

van de werkelijkheid

We kunnen zelfs zeggen 

dat we allemaal bijdragen 

aan deze VR evolutie



Innovatie in verleden en toekomst

50 jaar geleden

Producten die nog niet zo lang geleden nog niet bestonden

25 jaar geleden 10 jaar geleden 10 jaar

Producten die bestaan over
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