Fact Sheet

BELFOR 360°
SchadeScan

VIRTUELE SCHADEDOCUMENTATIE OP UW SCHERM.
OBJECTIEF. CONTACTLOOS. ALTIJD TOEGANKELIJK.
INNOVATIEVE 3D SCHADE DOCUMENTATIE
Bij complexe schadegevallen, vooral in de industriële
sector, zijn er veel partijen betrokken: naast het saneringsbedrijf zijn dat in de eerste plaats de verzekerde
zelf, de makelaar, de verzekeraar en de aangestelde
deskundigen. Ze proﬁteren allemaal van de BELFOR
360°SchadeScan, dat de schaderegeling optimaliseert,
vereenvoudigt en inkort. Op die manier kan de scan helpen de bedrijfsschade en de productieonderbrekingen
tot een minimum te beperken.

BELFOR 360°SCHADESCAN IN HET KORT
• Schadedocumentatie in de vorm van een virtuele rondleiding (vrije navigatie in de ruimtes)
• Hoge beeldkwaliteit in 4K resolutie
• Zoom-, notitie- en meetfunctie, elk onderdeel
kan achteraf gemakkelijk worden nagemeten
• Zeer nauwkeurige creatie van plattegronden,
zelfs voor ronde ruimtes
• Automatische aanmaak van foto's, OBJ-bestanden, Pointcloud-bestanden, video's en andere
media, indien nodig voor verdere verwerking in
het CAD-programma
• Uitgebreide documentatie voor een schadebe-
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oordeling zonder fysieke aanwezigheid
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“De 360°SchadeScan is uiterst
nauwkeurig en biedt alle bij de
schade betrokken partijen tijdwinst.
Dit maakt het mogelijk om efﬁciënter
te werken!”
VIRTUELE INSPECTIE VAN DE SCHADELOCATIE
De BELFOR 360°SchadeScan is een nieuwe en innovatief methode voor virtuele schadedocumentatie. Met

▪ Schade-experten zijn minder afhankelijk van een
plaatsbezoek.
▪ Met de 360°SchadeScan ontvangt u zeer nauwkeu-

behulp van een hoge-resolutie 3D-camera wordt de lo-

rige schadedocumentatie, die een professionele be-

catie van de schade direct na de schadecalamiteit

oordeling van de schade digitaal mogelijk maakt.

door BELFOR vastgelegd.

▪ Aangezien de scan nauwkeurige meetmogelijkhe-

De virtuele rondleiding toont alles objectief in uitste-

den biedt, kunnen extra meetactiviteiten ter plaatse

kende beeldkwaliteit zoals het er ter plaatse uitzag op

achterwege blijven en kunnen berekeningen volledig

het moment van de opname. Details kunnen scherp

achter het bureau worden uitgevoerd.

worden gesteld met de zoomfunctie. Het is ook moge-

▪ De opnamen kunnen op elk moment gedurende de

lijk uw eigen metingen in de scan uit te voeren en zeer

gehele looptijd van de schade worden opgevraagd,

nauwkeurige plattegronden te maken, zelfs voor ronde

bijvoorbeeld om details te controleren.

ruimtes. Aan elk gebied kunnen aanvullende notities

Voor alle betrokken partijen biedt de BELFOR

en aanwijzingen worden toegevoegd. Foto's in 4K-

360°SchadeScan een objectieve basis voor besluitvor-

printkwaliteit, OBJ-bestanden, Pointcloud-bestanden,

ming waarvan de volgende stappen in het schadebe-

video's en andere media kunnen met één enkele scan

heer snel kunnen worden gedeﬁnieerd, besproken,

worden gemaakt.

goedgekeurd en opgestart worden.

VOORDELEN MET EEN TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR
ALLE BETROKKEN PARTIJEN
Alle bij de schade betrokken partijen krijgen online toegang tot de BELFOR 360°SchadeScan na uitdrukke-

CONTACTLOZE SCHADEBEOORDELING
Alle betrokken partijen in het schadeproces kunnen

lijke toestemming van de schadelijder. Dit biedt vele

vertrouwen op externe informatie – die de BELFOR

voordelen:

360°SchadeScan hen kan bieden met uitgebreide,
nauwkeurige en objectieve gegevens, meer gedetail-
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leerd en gevisualiseerd dan ooit voorheen.
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