
Op dit type van scherm kan je vlot vrij zware 
3D-bestanden beheren [...] Het is mogelijk 
rechtstreeks in te grijpen op 3D-plannen en 
meteen wijzigingen aan te brengen [...] Dit 
materiaal gebruiken is vrij gemakkelijk

GETUIGENIS VAN JULIEN DANGRÉAUX
Verantwoordelijke architectonische beeldweergave van het 
stedenbouwkundig architectenbureau Goes Peron.

G  E  T  U  I  G  E  N  I  S  S  E  N

WERKEN IN 3D OP HET INTERACTIEF SCHERM EASYPITCH

Het Franse merk EASYPITCH van interactieve schermen stelt sinds 2014 twee gamma’s van interactieve touchscreens voor, 
Advance en Pro. Deze producten hebben een groot succes, zowel in het onderwijs als in de bedrijfswereld. EASYPITCH 
wist de Franse en Europese markt te veroveren dankzij de prestaties van de schermen en een uitstekende prijs-/
kwaliteitverhouding. De gebruikers schatten dat deze interactieve oplossing perfect inspeelt op hun behoeften. In de 
architectuur, bijvoorbeeld, is het met dit scherm mogelijk plannen in 2D of 3D weer te geven op een groot oppervlak, maar 
vooral om ermee te kunnen werken, zonder schaduwzones, gewoonweg met de vingers. Dit is bijzonder handig omdat er 
vaak veel personen rond het scherm staan.

Goes Peron, architectenbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van plannen voor kantoren, het milieu, het onderwijs, het 
hotelwezen, de vrije tijd, verblijfsaccommodaties, de handel, ziekenhuizen, enz. opteerde voor een interactief touchscreen 
Easypitch om het dagelijks werk van de architecten makkelijker te maken en om overtuigender demonstraties te kunnen 
geven! Dit is de getuigenis van Julien Dangréaux, verantwoordelijke voor de architectonische beeldweergave 
van het bureau Goes Peron.

DE  B E HO E FTEN

• Compatibel zijn met de 
3D-software

• De zichtbaarheid 
en planning van de 
plannen verbeteren

• 3D-plannen kunnen 
aanpassen

• De samenwerking 
bevorderen

• Het gebruik van papier 
beperken

• De werktijd 
optimaliseren

• De vragen van de 
klanten beter beheren

‘‘ ‘‘
We kozen voor interactieve schermen omdat we
aanvankelijk eerder dachten aan grote televisieschermen. 
Ne enig zoekwerk, vielen we op deze producten die ons 
heel interessant leken voor de presentatie van projecten. 
De schermen hadden volgens ons een betere prijs-/
kwaliteitverhouding

‘‘ ‘‘

Dit architectenbureau streefde naar een doeltreffende en 
betrouwbare manier om vlot te werken met plannen in 3D, maar 
ook om de samenwerken tussen architecten te bevorderen aan de 
hand van een instrument dat compatibel is met de gespecialiseerde 
softwares die in het bureau gebruikt worden om zware 
3D-bestanden 

• De beste prestaties bieden 
      aan de klanten

• Vlot samenwerken

• Heel complexe softwares 
gebruiken

• Makkelijk de vragen van de 
klanten beantwoorden

• Het rendement verhogen

• Innoverende digitale
      dragers gebruiken

DE INZET

Na lang zoeken, viel de keuze uiteindelijk op het instrument dat perfect geschikt leek, in dit 
geval een interactief scherm Easypitch.

Wat het architectenbureau overigens motiveerde bij de keuze van deze welbepaalde 
interactieve oplossing, waren alle voordelen die ermee gepaard gaan, namelijk de toegang tot 
twee omgevingen, Windows en Android in enkele kliks en de mogelijkheid om op het internet 
te gaan net zoals men met een gewone computer zou doen. Tot slot, vergaderingen en 
presentaties verzorgen in aanwezigheid van een groot aantal deelnemers.



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

3D-plannen rechtstreeks presenteren en er op interactieve 
manier wijzigingen op aanbrengen, betekent ogenblikkelijk 
ingrijpen en aanpassen. Op dit type van scherm kan men 
immers zware 3D-bestanden verwerken en we hebben geen 
andere computer nodig om aanpassingen uit te voeren in 
aanwezigheid van klanten of partners. Dit kan direct door het 
scherm te gebruiken als een computer. Dat is pas interessant 
en vrij nieuw voor ons

‘‘ ‘‘

Het interactief scherm Easypitch blijkt de beste interactieve oplossing te zijn, zowel op het 
vlak van de prestaties als op het niveau van het onderhoud. Het scherm vergt nagenoeg 
geen onderhoud. Overigens is Goes Peron tevreden over het feit dat dit scherm de nodige 
nauwkeurigheid en perfectie kan leveren die eerder vaak niet mogelijk waren met de manier 
waarop 3D-plannen op de computer gebruikt werden. Het team is ook veel productiever, 
reactiever en dynamischer geworden sinds het dit scherm Easypitch gebruikt. Nooit hadden ze 
gehoopt op een dergelijk niveau van gebruikscomfort, betrouwbaarheid, snelheid en intuïtief 
gebruik.

Het interactief touchscreen Easypitch voldeed perfect aan de behoeften en verwachtingen 
van dit architectenbureau, dankzij de flexibiliteit en het vermogen om gebruikt te worden voor 
verschillende dagelijkse taken van de architecten van dit bureau.

De architecten zijn verheugd om eindelijk vlot om te kunnen gaan met hun 3D-plannen, 
gewoon met de vingers. Ook de heldere weergave en ultrahoge definitie 4K worden bijzonder 
op prijs gesteld.

Bij Goes Peron wordt duidelijk dagelijks en constant gebruik gemaakt van het scherm, voor 
de presentatie van projecten, aantekeningen op de plannen, zoekacties op het internet, het 
plannen van de agenda, toegang tot bestanden, enz. Het scherm is met andere woorden erg 
nuttig.

DE VOORDELEN

• Een beeldweergave van 
betere kwaliteit

• Een betere opvolging van 
de bestellingen

• Gebruiksvriendelijk

• Precies

• Optimale samenwerking

• Besparing op papieren 
afdrukken

• Hoge weergavekwaliteit 
van de 3D-plannen

• Uniek werkcomfort

I  VANTAG G I
DEL MO NI TOR

E ASY PI TCH

• Superficie touch screen 
dotata di 32 punti di 
tocco che favoriscono la 
collaborazione

• Compatibilità con software 
avanzato

• Ampio display luminoso 
(UHD) per una migliore 
visibilità delle tavole

• Punto di accesso 
wifi integrato per il 
collegamento di più 
dispositivi wireless

• Gestione rapida e intuitiva

Het gebruik van de interactieve schermen is van
wezenlijk belang voor de presentatie van projecten 
aan onze partners, klanten of studiebureaus, voor de 
verspreiding van video’s die we realiseerden en 
afbeeldingen, om aantekeningen aan te brengen op de
plannen maar ook om rechtstreeks te zoeken op het 
internet.

‘‘ ‘‘

OVER GOES PERON

Goes Peron is een architectenbureau met een twintigtal medewerkers die samenwerken aan projecten, zowel in 
Frankrijk als in het buitenland. Het dynamische team van dit bureau staat altijd klaar voor de klanten, met het oog 
op de realisatie van alle fasen van het project, met de nodige ambitie en precisie. Vandaag werden in totaal meer 
dan 300 projecten gerealiseerd op nationaal en internationaal vlak.

Het interactief scherm Easypitch betekent op alle niveaus immers tijdwinst. Het is een 
omvattende oplossing die een ultrakrachtige OPS bevat voor het verwerken van zware 
bestanden. Easypitch is dus een oplossing plug-and-play en het OPS start met het scherm. 
Geen aansluitingen of tijdverlies meer om de computer te gebruiken!

Bovendien betekende het scherm een nieuwigheid, het dynamisme en de interactiviteit 
waarnaar ze op zoek waren. De digitalisering aan de hand van deze interactieve oplossing 
stelde hen in staat om niet voortdurend afhankelijk te zijn van papier, en vooral om tijd te 
winnen!


