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The City of Breda has embraced

“

content of CycloMedia
“the
resulting in an 80% reduction in

time thanks to remote
management of their basic tasks
and duties”

– City of Breda, NL

“

The 3D imagery provides value
to our maintenance processes,
helps to reduce downtimes and
improves our planning
processes.

“

– Syna, DE

“

This is the best technology that
the city has ever purchased

“

– Head of Union for Property
appraisers
to the NYC DOF Commissioner

en versnelt de digitale transformatie van organisaties
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“

The high quality of the images is
essential for us, and CycloMedia
exceeds the market in
processed images

“

CycloMedia brengt de buitenwereld naar binnen

– Heijmans, NL

WIE ZIJN WIJ?
Specialist in het in beeld brengen van de openbare ruimte, grootschalig en systematisch
Vanaf de weg, vanuit de lucht, vanaf het water
Altijd en overal beschikbaar – content-as-a-service - via HTML5 viewer of API
Onderscheidend: kwaliteit, actualiteit, positie nauwkeurigheid, historisch beeldmateriaal
De mogelijkheid tot het uitvoeren van metingen
Eigen viewer en ontsluiting via 3th party (GIS) software
De buitenwereld naar binnen halen – achter je PC
Innovatie is de constante factor

‘’Het creëren van een accurate virtuele buitenruimte’’
buitenruimte’’

FEITEN EN CIJFERS
Actief in meer dan 10 landen
> 50.000.000 beeldopnames per jaar
> 2,5 miljoen kilometers aan 360° panorama foto’s (Cyclorama’s)
45+ auto’s & opnamesystemen
200+ enthousiaste en kundige medewerkers
> 1000 professionele klanten in binnen- en buitenland
> 500.000 clicks per week
> 3 Petabyte aan data in de cloud

EEN WILLEKEURIGE GREEP VAN GEBRUIKERS

.

Aanbod
•

Jaarlijks of 1x per 2 jaar inwinnen van beeldmateriaal, en dat
blijven wij structureel doen!

•

Tot 25% korting bij groepsaankopen

•

Abonnement inclusief:

•
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•

100 Megapixel, 360 graden panoramafoto’s.

•

Hoge positienauwkeurigheid.

•

Hosting van beelden & puntenwolk.

•

Street Smart viewer geintegreerd met o.a. GEO-IT & ESRI

•

Integratie mogelijk met bijv. ORBIT (Open API beleid)

•

Onbeperkt aantal gebruikers.

•

Onbeperkt aantal clicks.

•

Gratis gebruik door onderaannemers.

•

Toegang tot LiDAR puntenwolk.

•

Downloaden van LiDAR puntenwolk dataset voor engineering.

•

Betaling in termijnen mogelijk.

Mogelijkheden in Vlaanderen in het heden en de toekomst
•

Geautomatiseerde data analyse op basis van beeldmateriaal.

•

Volledige BeNeLux structureel jaarlijks gaan inwinnen.

•

Nieuwe camera’s met hogere resolutie.

•

Inwinnen met elektrische voertuigen.

•

Aanbieden van Pilot projecten om innovatie te versterken.

Interesse?
Van Voordenpark 1b
5301 KP Zaltbommel
Nederland
nvandenkieboom@cyclomedia.com
+31 6 123 778 34

8

