MULTI TOUCH TABLES BEST MODERN, MAAR:
DE TOEKOMST IS AAN AANWIJSSCHERMEN
Majoor b.d. Jo Verhoeve
“Eigenlijk zijn wij meubelmaker, plaatwerker en, vooruit dan, ook een beetje IT’er. Want uiteindelijk draait het allemaal
om monitoroplossingen”, aldus Bas Hillen, directeur van DIZ, ontwerper en producent van digitale informatiezuilen. Maar
wie de informatiezuilen van DIZ ziet, ontkomt er niet aan de directeur van enige bescheidenheid te verdenken. Want stuk
voor stuk zijn alle producten van DIZ, behalve een stukje digitale high tech, ook een plaatje om te zien. Want Bas Hillen ja, inderdaad, (verre) familie van onze oud-minister - is een echte vormgever en dat straalt direct af op alle informatiezuilen
en touch tables.

Brede dOelGrOeP

Een mooi design is nooit weg, maar in essentie draait het bij DIZ natuurlijk om een monitoroplossing voor een digitaal gebrachte
boodschap, al dan niet interactief, toegepast
in een publieke omgeving, binnen of buiten.
Hillen: “De doelgroep die met deze apparaten in aanraking komt is extreem breed. Verreweg ons bekendste product is de fotokiosk
in de HEMA. Dus valt eigenlijk iedereen
in onze doelgroep, want onze producten
staan altijd in een publieke omgeving. Dat
is namelijk wat we in essentie doen: computers geschikt maken voor gebruik in een
publieke ruimte.” Daar zijn talloze functies
voor te bedenken: “Voor werkplaatsen kun
je een onderhoudsmanual op de zuil zetten.
Voor presentaties en ook opleidingen kun je
werken met een digitale lessenaar. Iets verder denkend komen allerlei interactieve gebruiksmogelijkheden in zicht, bijvoorbeeld
bij die fotokiosk. Maar je kunt ook denken
aan simulatietoepassingen.”

sOFtwAre BePAAlt FUnCtie

Hoe mooi ook de digitale informatiezuil
wordt; het is altijd de software die de functie van de DIZ-producten bepaalt. Eigenlijk
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maakt DIZ slechts een halffabricaat, omdat
men de software niet zelf ontwikkelt. Bas
Hillen: “Voor een opdrachtgever, die een
digitale toepassing wil, gaan wij aan de slag.
We maken eerst een design, dat we vervolgens technisch uittekenen. Daar gaat onze
plaatwerkerij mee aan de slag. De hardware
kopen we in en die wordt geassembleerd
in het product. De software kopen we ook
in, of hij wordt speciaal voor een bepaalde
toepassing gemaakt.” Pas wanneer alles samen functioneert, is het product af.” Klanten
kunnen ook kiezen voor zogenaamd semimaatwerk, waarbij een specifieke digitale
toepassing wordt ingepast in een bestaand
model van DIZ, met als voordeel dat het al
na circa vijf weken kant-en-klaar is.

MUlti tOUCH tABles

Leuk hoor, al die verschillende digitale informatie- of communicatiezuilen. Maar nu
gaan we inzoomen op een meer geavanceerd
product: de multi touch table (MTT). Die
is in wezen ‘slechts’ een presentatiemiddel.
Maar ze heeft unieke eigenschappen. Want
het scherm kan reageren op maximaal 32
aanrakingen (‘touches’) gelijktijdig. Je staat
met een team rondom de tafel en iedereen

kan zijn inbreng digitaal laten zien. Alleen
moet je waken voor conﬂicterende handelingen: als de een wil inzoomen en een ander gelijktijdig juist wil uitzoomen; tja, dat wordt
lastig. Enige regie is dus aan te bevelen, maar
dat is in een militaire setting, bijvoorbeeld
een stafbespreking, niet vreemd. Het is een
zeer prettige manier van communiceren, zo
dicht bij het scherm.
Deze MTT-techniek is pas mogelijk geworden bij de opkomst van platte schermen.
Maar ook dit zijn weer speciale schermen,
want gewone tv-schermen zijn onbruikbaar,
omdat hun warmte-afvoer dat in de weg
staat. Hillen: “Wij zijn bij DIZ behuizingen
voor multi touch tables gaan ontwikkelen
toen er LCD-schermen op de markt kwamen. Inmiddels zijn er meer producenten,
maar wij zijn marktleider. “
Hoe werkt zo’n MTT? Er zijn in wezen drie
verschillende touch technieken. Je kunt een
folie met sensoren op het scherm monteren.
Of je kunt cameraatjes tussen de pixels monteren, die omhoog kijken en die de touch,
of een voorwerp dat op het scherm wordt
geplaatst, kunnen ‘lezen’. En de laatste mo-
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gelijkheid: je kunt camera’s in de hoeken
boven het scherm plaatsen.
Hillen: “Iedere methode heeft zijn vooren nadelen. Zo heeft de surface table van
Samsung die unieke techniek van de omhoog
kijkende cameraatjes, maar die hebben weer
veel last van aanwezig licht. Je zou er eigenlijk een afdak overheen moeten maken. En
er is nog iets: is hij met zijn slechts 40 inch
al snel te klein.”
Bas Hillen vindt dat een MTT eigenlijk pas
begint bij 46 inch en dat een vaste tafel minstens 55 inch moet zijn: “Steeds meer software applicaties hebben dat schermformaat
nodig, bijvoorbeeld om de grootte van een
object te herkennen.” Maar er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan een groot formaat scherm. Net als bij gewone tv’s neemt
de prijs bij grotere schermen meer dan lineair toe. Een indicatie: voor een gemiddelde
MTT moet je denken aan zo’n tienduizend
euro. De prijs is sterk afhankelijk van de
schermgrootte (van 32 tot 65 inch) en ook
van het aantal touches dat gelijktijdig verwerkt moet kunnen worden. Het maximum
is 32, maar je kunt ook kiezen voor 2, 6, 10
of 16 aanrakingen.
Van de software wordt dus heel wat verwacht. En daar komt er nog bij dat hij ook
het beeld moet kunnen roteren, zodat het
beeld en de teksten begrijpelijk zijn voor alle
mensen die om de tafel heen staan.
De multi touch table mag dan ‘slechts’ een
presentatiemiddel zijn, maar door de geavanceerde software ligt er een wereld aan
gebruiksmogelijkheden open. Behalve bij
de reeds genoemde werkplaatsen is er een
rol weggelegd bij simulatiesystemen, opsrooms en opleidingscentra. Vooral bij een
onderneming als Defensie is simulatie enorm
kostenbesparend. Je bespaart op vliegen, varen, met zware voertuigen rijden of schaarse
munitie verschieten. Je kunt leren hoe te
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handelen in allerlei gesimuleerde situaties.
Thales heeft reeds MTT’s op marineschepen geïnstalleerd. En er staan ook al 65 inch
MTT’s , lessenaars en informatiezuilen in
chet Elias Beeckmangebouw in Amersfoort,
Het Dienstencentrum in Enschede, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in
Den Haag en op verschillede plaatsen bij
de marine in Den Helder. De fraaie DIZproducten zullen dus we vaker op bedrijvenmarkten binnen Defensie zien.
Volgens Bas Hillen is DIZ momenteel in
gesprek met de politie om de real time info
van camera’s van Horus (‘oplossingen om
de openbare ruimte grootschalig vast te leggen’) op de MTT’s te laten verschijnen .
Dat bedrijf heeft veel camera-info, die overal
vandaan komt en die kan – ook ingezoomd
– real time gepresenteerd worden met daaroverheen bijvoorbeeld de positie van de eigen eenheden.

Insert

Bas Hillen (52) is getrouwd en heeft drie
kinderen. Hij is een echte self made man. Na
de havo heeft hij als zoon van een gespecialiseerd aannemer in de onderwatertechniek
in vaders zaak gewerkt. Maar de onderwatertechniek was toch niet zo romantisch als
het leek, want het speelde zich voornamelijk
af in bouwputten: onder water vloeren storten en wanden afdichten. Na veertien jaar
heeft hij vaders zaak vaarwel gezegd en is
in de software terechtgekomen. Hij richtte
daarvoor Ap-Art BV. Gaandeweg is zijn focus verschoven naar de materialen die bij de
kiosken, zuilen en tafels gebruikt worden.
Een interesse die terug is te voeren naar zijn
werk in de onderwaterbouw, waar men een
enorme diversiteit aan bouwmaterialen kent.
En er is nog iets terug te voeren naar die tijd,
namelijk een aannemersmentaliteit in zijn
wijze van optreden: “We nemen wel eens

een project aan zonder alles tot achter de
komma gecalculeerd te hebben. We zien dan
wel waar het schip strandt. Dat is echt iets
uit de onderwaterbouw, want onder water
kun je niet kijken.” Zijn liefde voor materialen zet zich ook door in de vormgeving:
“Design en productontwikkeling; dat is echt
mijn ding.” En een compliment krijgen voor
een mooi design; that’s what makes him tick.
Daar zal zijn hobby, studiofotografie, vast
niet vreemd aan zijn. Hij maakt dan ook zelf
de foto’s van de infozuilen en touch tables
in de productfolder.
DIZ bestaat alweer twintig jaar en is duidelijk
gegroeid door de opkomst van internet. Er
werken nu 25 mensen. In het begin werden
er eigenlijk alleen behuizingen voor digitale
folders gemaakt; later is dat verschoven naar
meer interactieve verkooptoepassingen. Informatiezuilen kun je zo interactief maken
als je maar wilt. Je kunt bijvoorbeeld iemand zich ergens voor laten inschrijven, of
je kunt iets winnen. En er komen ook steeds
meer zuilen met opwaardeermogelijkheden.
En voor wie zou denken dat met de multi
touch tables het eindpunt van de digitale
ontwikkelingen nu wel bereikt zal zijn, is er
nieuws. Want na de ‘aanraakschermen’ komt
langzaam maar zeker de volgende techniek
in zicht: ‘aanwijsschermen’.

www.diz.nl
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