Geïntegreerde Geotechnologie

Cyclorama’s

“

Cyclorama’s : 360° panoramafoto’s

FOTODATABANK

Uw heel werkingsgebied op foto
beschikbaar vanop kantoor. Samen
bespreken, meten, inventariseren, en
documenteren.
Eenvoudigweg onmisbaar.

Om de 5 meter een foto vanop de openbare weg, en dit voor heel je
grondgebied.

”

Cyclorama’s bieden je organisatie een weelde aan actuele
informatie. De recente opnamedatum, juiste plaatsbepaling en
hoge resoutie maken van de Cyclorama’s veel meer dan enkel
mooie plaatjes: het is een effectief en efficient instrument voor
beleid, bestuur, administratie en documentatie allerhande.

Het hele grondgebied in beeld
De cyclorama’s worden genomen om de 5 meter op elke operbare
weg op je grondgebied. Elke foto kent een exacte positie en is perfect
gecalibreerd. Dit betekent dat je een metrisch correct beeld hebt van
de omgeving.
Eenvoudig te gebruiken
Cyclorama’s raadplegen is zeer eenvoudig. Elk puntje op de kaart geeft
een opnamepositie weer. Je klikt erop en bekijkt de cyclorama die op
die plaats werd opgenomen. Je kan 360° rondom kijken, omhoog en
omlaag, alsook in- en uitzoomen.
Meerdere foto’s van een detail
Doordat je om de 5 meter een cyclorama’s hebt, wordt elk object
meerdere keren in beeld gebracht. Je kan het dus vanuit verschillende
standpunten bekijken.
Door een lokatie op je kaart aan te klikken, worden automatisch de
3 dichtstbijzijnde cyclorama’s geopend en georiënteerd naar het
gewenste detail : dat kan een gebouw zijn, een verkeersbord, een
riooldeksel, straatmeubilair of wat dan ook.
Een virtuele film
Vertrekkend van om het even welke cyclorama, kan je automatisch
verder lopen naar elke volgende : je wandelt virtueel en interactief
door de straten.
En alles beschikbaar op kantoor
Je hele gemeente of zone is volledig beschikbaar vanop elke werkplek.
Zonder je kantoor te moeten verlaten kan je alles nagaan, bespreken,
documenteren, tonen en aantonen. Zowel in voorbereiding als
in evenementen, gesprekken, beleidsdiscussies, administratieve
handelingen en meer, zijn de cyclorama’s een onvervangbaar
instrument.
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Documentatie
Cyclorama’s geven een zeer actueel beeld van je grondgebied.
Voor talloze dossiers is het fotografische beeld zeer handig voor
nazicht en controle zonder je kantoor te verlaten. Een kopie van
de foto of een detail ervan kan zo opgenomen worden in een
advies, verslag of rapport.

Inventarisatie
Doordat de cyclorama’s metrisch correct zijn, kan je er ook in
meten : posities, afstanden kan je zo van het scherm aflezen.
Bomen, Verkeersborden, Bushokjes, Straatmeubilair ....
De posities en maten die je in de cyclorama’s kan prikken, kan je
ook bewaren en zo een eigen inventaris opmaken van om het
even wat in je gemeente of zone. Speciaal hiervoor is de EDL
Inventarisatie Suite gemaakt : je inventaris kan je verrijken met
cyclorama’s, GPS foto’s, documenten, en nog veel meer.
De Vlaamse Verkeersbordendatabank is opgemaakt met deze
techniek.

Overlay van je eigen inventaris of kaart
Elke kaartlaag kan op de cyclorama’s geprojecteerd worden. Zo
kunnen de huisnummers op de huizen staan, je eigen inventaris,
leidingen, wegenis of gebouwenkaart exact op de foto. De
mogelijkheden zijn onbeperkt !
Technisch en Juridisch aspect van Cyclorama’s
De cyclorama’s kunnen geraadpleegd worden op afstand (over
internet), of je kan de beelden op je eigen server installeren. Dit
laatste geeft uiteraard een betere performantie.
Let bij het gebruik van cyclorama’s op juridische en
privaatrechtelijke beperkingen : het gebruik van cyclorama’s is,
net zoals kadastrale informatie, onderhevig aan de richtlijnen
van de privacycommissie.
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