Duik deze week eens in de mogelijkheden van beeld- en
geluidtechniek
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Dinsdag gaat in Amsterdam RAI de internationale vakbeurs Integrated Systems Europe (ISE) van start. Hier
worden de nieuwste technieken worden geshowd op het gebied van beeld, geluid, VR, AR, smart buildings en nog
veel meer. Ook voor recreatiebedrijven op zoek naar innovatie is dit een nuttige beurs. Nieuwe technieken op AV
gebied bieden vooral nieuwe mogelijkheden om beleving te verrijken. Zie ook ons beursverslag van vorig jaar De
beurs heeft diverse themazones (onderwerpen waar nadruk op ligt):
Digital Signage
Smart Building
Unified Communications
Eduction technology
Residential Solutions
Audio
Voor recreatiebedrijven zijn de volgende onderdelen wellicht ook een bezoekje waard:

De Immersive Technology Zone: ..is te vinden in
de parkfoyer achter in hal 8 en wordt gehost door Holovis. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn Virtual
Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MxR). holovis is een bedrijf met veel ervaring in de
attractiesector. In 2015 realiseerden zij o.a. de Forbidden Caves in Bobbejaanland. Als voorbeeld van AR laat
Holovis een Zombie game zien. Een Virtual Ball Pool is aanwezig om de techniek van Mixed Reality te
demonstreren. Meer info: Immersive Technology Zone

The Drone zone; Wegens groot succes in 2017
komt deze zone weer terug. Deze Drone Area is te vinden in hal 14. Toepassingen die voor de recreatiesector
interessant kunnen zijn:
Het maken van bijzondere foto's en filmpjes van je bedrijf en activiteiten.
Spelvormen (races) met drones zijn in opkomst.
Er wordt al volop geëxperimenteerd met allerlei toepassingen; o.a. in het vervoer van goederen.
En een zwerm van computer aangestuurde drones heeft bij Puy du Fou de rol van een vuurwerkshow
overgenomen.
Meer info: www.iseurope.org/drone-arena We werden ook nog gewezen op de techniek van de Blacktrax
Motion Tracker die ook toepassingen heeft voor de entertainment industrie. (Panasonic stand hal 1 / H20) Er
is ook een uitgebreid kennisprogramma met dagcongressen en workshops over zeer uiteenlopende
onderwerpen. Meer informatie: www.iseurope.org
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