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Agenda

• Hva er Mixed Reality? 

• Microsoft HoloLens

• Hyllevare for å komme raskt i gang

• Hvordan utvide HoloLens’ens
muligheter og egenskaper
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Hva er Mixed Reality?



AUGMENTED REALITY

DIGITAL VERDENFYSISK VERDEN

VIRTUAL REALITY

MIXED REALITY SPECTRUM

MIXED REALITY – Å BLANDE DEN FYSISKE OG DEN DIGITALE 
VERDEN



Virtual Reality Augmented Reality

Virtual vs Augmented Reality







Mixed Reality @ Bouvet

• Jobbet med AR / VR siden 2016 

• Microsoft Mixed Reality Partner 

• Utviklet mange løsninger

• Hovedfokus  
• Utvikling av kundetilpassede løsninger

• Utvide HoloLens eksisterende
kapabiliteter 
• Azure Remote Rendering

• Azure Object Anchors

• Azure Spatial Anchors

Gøy på jobb



HoloLens 2



Forhandler HoloLens 2

Bouvet er partner og autorisert forhandler
av HoloLens i Norge. 

Vårt team kan bistå med kjøp, opplæring, 
implementering og utvikling for å få mest
mulig ut av HoloLens .



Brukerinteraksjon



Hylle-programvare for å komme raskt i gang



Dynamics 365 Remote assist -
Fjernassistanse

•Video Konferanse på
HoloLens 
• Integrert med Teams 
• OneDrive integrasjon 
• Annotations  
•Opptak av bilder og video
•Begge hender tilgjengelig



Dynamics 365 Guides - Virtuell 
arbeidsbeskrivelse

• Software for etablering av virtuelle arbeids-
beskrivelser og instruksjoner

Hvorfor bruke Guides:

• Arbeidsprosesser blir visuelle, gir mindre feil

• Økt effektivitet og potesielle besparelser

• Avanserte operasjoner kan beskrives enklere
• Utføres av andre enn kun eksperter 

• Analyse av arbeidsprosessene for 
forbedringer



Dynamics 365 
Guides



Produkter @Bouvet



Bouvet Developer Kit (BDK)

• Letvekts alternativ til MRTK

• Better performance

• Bedre Ytelse

• 4 mb vs 130 mb

• Raskere å lage koden

• Unike BDK funksjoner:

• Cube menu

• Roller blind menu

• Watch menu

• Swipe menu

Roller blind menu (new)

Watch menu (new)

Cube menu (new)

Swipe menu (new)



Scale objects

Interact with objects

Buttons and sliders

Floating panels

BDK – User interaction



Joining a session Multiple participants

Lens by Bouvet
o Video Konferanse på HoloLens

o Desktop sharing, Annotations og Chat

o 8 siffret kode (ala Zoom) for pålogging, ikke Teams og
AD

o Tilgjengelig på Microsoft Store

o Kan bygges inn i din egen HoloLens applikasjon

Get help from an expert



Lens by Bouvet



CoPal by Bouvet



Hvordan utvide HoloLensens muligheter?



HoloLens + Skyteknologi

Ankre til fysisk lokasjon
3D prosessering

Objekt-gjenkjenning



Ankre til fysisk lokasjon

• Azure Spatial Anchors

• Forankre digital informasjon
til fysisk geografisk lokasjon

• Lagre hologrammene over tid

• Flere kan ha interaksjon på
tvers av utstyr (hololens, 
mobil, Ipad)



Dymamiske infoskjermer – Ankret til
fysisk lokasjon lokasjon
• Azure Spatial Anchors

• Digitale infoskjermer

• Statisk eller dynamisk innhold

• Styres via nettside

• Implementeres av kunde



Wayfinder - Ankret til fysisk lokasjon lokasjon

• Azure Spatial Anchors

• Innendørs navigering

• Implementer med Hololens

• Bruk med Android and iOS



Ankre til fysisk lokasjon utendørs

• Integrert med ekstern GPS og
kompass

• Kritisk for å få Azure Spatial Anchors 
til å fungere i dette scenarioet

• Integegrert med kart data
• Testet på båt i høy hastighet



3D prossesering

• Azure Remote Rendering
• Rendre 3D objekter i skyen
• 3D uten kompromiss

• 3D innhold med høyt detaljnivå
• Utvider mulighetene i HL2
• Lite forsinkelse



Objektgjenkjenning

• Azure Object Anchors
• Automatisk gjenkjenne et fysisk

objekt
• Tilpasse og forankre 3D innhold til

fysiske objekter

“Azure Object Anchors enables mixed reality developers to automatically align 

and anchor 3D content to objects in the physical world. Object Anchors aligns 

3D content to real-word objects saving significant touch labor, reducing 

alignment errors, and improving user experience”



Digital Tvilling – Objektgjenkjenning + 3D 
prossesering
• HL gjennkjenner objekt

• Azure Object Anchors
• Integrerer med API’er

• Tute med horn
• Blinke med frontlys
• Vise batteristatus

• Azure Remote Rendering for 
høydetaljert 3D modell digital 
tvilling



Azure Object Anchors annerkjennelse

https://techcommunity.microsoft.com/t5/mixed-reality-blog/azure-object-anchors-is-now-in-private-
preview/ba-p/1696157



VR: Scenariobasert trening

• Scenario som ikke er gjennomførbart i
virkelingheten

• Tren på rett gjennomført prosedyre

• Enkelt å få mengde trening

• Trening blir dokumentert



Tjenester vi tilbyr

o Strategi for bruk av MR i din 
organisasjon 

o Proof of concept utvikling

o Utvikle tilpasse løsninger
• HoloLens 
• AR Kit (iOS) 
• AR Core (Android) 
• Virtual Reality

o Vedlikehold og support 

o Bistand innen hyllevare som
Remote assist og Guides 



• Hololens er laget for å brukes i felt
• Spesielt godt egnet til fjernassistanse og opplæring

• Ta med deg dokumentasjon ut i fabrikken

• Samhandling med flere om digitale objekter

38

Oppsummering



Q&A

Kontakt oss for en prat:

steffen.myklebust@bouvet.no

Tlf: 911 36 988


