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Strategisch

• Tijd besparen / productiviteit verhogen:

- een 3D scan van enkele minuten bevat al miljoenen 

meetpunten 

• Data visualiseren / betere communicatie mogelijkheden

- je ziet (in kleur) in 3D alles dat gemeten is

• Samenwerking

- de data is via een cloud omgeving deelbaar

• Voordeel ten opzichte van de concurrentie



Praktisch

• Het object is ontoegankelijk 

voor traditionele 

meetmiddelen

• De omgeving is gevaarlijk

• Het object is (in tijd) beperkt 

toegankelijk

• Het object is te groot om 

traditioneel te meten

• Het object is te complex om 

traditioneel te meten

• Uitwerking door de klant 

wordt gevraagd in 3D



Maar welke scanner kies je nu voor 

welke meting?







Vragen die daarbij kunnen helpen

• Welke afstand wil je 

scannen?

• Hoe nauwkeurig moet de 

pointcloud worden?

• Hoe groot is het scangebied / 

object?

• Hoeveel tijd heb je 

beschikbaar om de scan te 

maken?

• Wat voor omgeving wil je in 

gaan scannen?

• Hoe dicht bij het object kun / 

mag je komen?

• Welk budget heb je 

beschikbaar voor de 

scanner?

• Heb je al software om een 

pointcloud te verwerken?

• Is er grondslag beschikbaar, 

wil je daarop aansluiten?

• Wil je in het veld de 

resultaten al kunnen zien?



Welke afstand wil je scannen?

600 m

30 m

79 m 

80 m

365 m 

100 m



Hoe nauwkeurig moet de pointcloud

worden?

mm’s cm’s



Hoe nauwkeurig moet de pointcloud

worden?



Hoe groot is het scangebied / object?



Hoe groot is het scangebied / object?



Hoeveel tijd heb je beschikbaar om de 

scan te maken?

text > text > text



Wat voor omgeving wil je in gaan 

scannen?



Hoe dicht bij het object kun / mag je 

komen?



Welk budget heb je beschikbaar voor 

de scanner?

• GeoSLAM: 26.5K – 75K

• Trimble X7: 43K

• Z+F: 60K – 140K

• Trimble MX50: 275K – 400K 



Heb je al software om een pointcloud

te verwerken?

• Trimble Realworks

• Trimble Business Centre



Heb je al software om een pointcloud

te verwerken?



Heb je al software om een pointcloud

te verwerken?



Is er grondslag beschikbaar, wil je 

daarop aansluiten?



Wil je in het veld de resultaten al 

kunnen zien?



Wil je in het veld de resultaten al 

kunnen zien?



Moet ik gaan 3D-scannen?

En welke scanner kies ik nu voor welke meting?

Laten we samen de mogelijkheden bespreken


