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De xD Browser is een onderdeel van de xD Virtual Builder Solution.  
 
 
Eens het model opgesteld met de xD Builder, kunnen er natuurlijk een veelheid van 
rapporten en documenten worden van afgeleid. Een andere optie is om het op een 
interactieve manier te delen met alle projectpartners of iedereen die er belang bij heeft.  
Met xD Browser worden de xD modellen gepubliceerd op Internetsites, project portals en 
groupware toepassingen. In vergelijking met de meer klassieke beelden of movies staat hier 
de interactiviteit centraal: navigatie door tijd en ruimte, via queries, door het filteren of 
selecteren van gegevens.  
Alle projectinformatie wordt zo direct beschikbaar voor alle betrokkenen. De combinatie met 
WEB-cams, geautomatiseerde rapportering maakt het voor opdrachtgevers en 
projectmanagers verder mogelijk om projecten in oogopslag te volgen. Van waar ook ter 
wereld.  

 

 
 
 

De xD Browser ontsluit het xD model voor een breed publiek. 
Geplande situatie en de reëel werfevolutie kan perfect worden 
opgevolgd. 
 
 
xD Browser is bestemd voor iedereen met belang of interesse in het 
project. 
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VOORNAAMSTE KENMERKEN 

 
� Interactieve grafisch-alfanumerieke omgeving  
� HTML container met meerdere HTML subpagina’s: 

o Interactief en dynamisch grafisch venster 
o Filterzone 
o Selectielijst voor visualisatie 
o Selectielijst voor viewpoints 
o Zone voor objectkarakteristieken: opvraagbaar via klikbare objecten 
o Zone voor datumselectie en bedrijfslogo 

� In stand-alone op basis van een XML/VRML xD databestand, losgekoppeld van dynamisch xD model 
� In C/S mode via rechtstreekse koppeling met dynamisch xD model. Elke wijziging aangebracht aan 

het xD model wordt dadelijk overgenomen. 
� HTML – VRML – XML componenten 
� Direct inpasbaar in elke corporate InternetSite of Intranet of op elke project portal 
� Lay-out volledig aanpasbaar 
� Inclusief 3 verschillende basistemplates 
� Query functie voor opvragen objectdetails 
� Uitgebreide datumselectie 
� Snelle omschakeling tussen meerdere xD visualisaties 
� Combinatie met project-webcam, rapportering, …  

 
 
 

CASES 

 
PICT MODEL,  

BRUSSELS, B 

 
Dit EU-onderzoeksproject focust op het participatie bij stedelijke 
projecten en de praktische inzetbaarheid van ICT middelen. D-
studio ontwikkelde een 4D model voor het projectgebied 
Groenwijk, in een typische migrantenwijk te Schaarbeek. 

 
 

VIECURI HOSPITAAL,  

VENLO, NL 

 
Dit verhuismodel ondersteunt de communicatie rond nieuwbouw 
en transformatieproces voor de hospitalen Viecuri te Venlo (NL). 
In het ontwikkeld model worden de ruimtebeschikbaarheden en 
constructiefasering kaart gebracht. 

 
  
CENTRUM VOOR GROENTETEELT,  

MECHELEN, B 

 
Een informatie- en communicatiemodel, inclusief 
uitgebreid gebruik van webcams.   

 
  
MASTERPLAN KRASNAPOLSKI HOTEL,  

AMSTERDAM, NL 
 
Een analyse- en communicatiemodel rond beschikbaarheden van 
kamers en conferentieruimten ifv. het masterplan. Combinatie 
van 2D DWF plannen, ontsloten via een webinterface, en 
technische lijsten voor het reservatiesysteem. 

 
 

  
 


