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Support task`s and operations on site 

Professional 

 

Reliable 

 

Enthusiastic  

 

Ground-breaking 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visions and Goals  - AR Case Studies 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

06.11.2018 6 

GPS PLACED AUGMENTED REALITY 

Visions and Goals - AR Case Studies 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ADDITIONAL INFORMATION 

06.11.2018 7 

Visions and Goals - AR Case Studies 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ADDITIONAL INFORMATION 

06.11.2018 8 

Visions and Goals - AR Case Studies 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

VISUALIZATION OF THE FUTURE ROAD DESIGN 

06.11.2018 9 

Visions and Goals - AR Case Studies 



1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

QUALITY ASSURANCE 

06.11.2018 10 

Visions and Goals - AR Case Studies 


