HEXAGON GEOSPATIAL
DEVELOPER NETWORK
INNOVATIE BEGINT HIER

Hexagon Geospatial Developer Network
(HGDN) is de plek waar niet alleen de
ontwikkeltools te vinden zijn die nodig
zijn om een klus succesvol te klaren,
maar ook de fundamentele kennis die
nodig is om de technologie te begrijpen
en er het maximale uit te halen. Deze
community voor ontwikkelaars die
oplossingen gebruiken gebaseerd op
Hexagon Geospatial technologie zorgt
ervoor dat ideeën, ontwikkelaars en
productspecialisten samen komen op
hetzelfde platform.

MAAK KENNIS MET HET HGDN

Soms zijn standaard geografische
applicaties niet genoeg en wil je graag
technieken uit verschillende producten
en portfolio’s combineren. Of je hebt
hulp nodig van experts om specifieke
oplossingen te ontwikkelen. Hexagon
Geospatial heeft een nieuw programma
gelanceerd, gericht op iedereen die
standaardproducten wil aanpassen,
compleet nieuwe applicaties wil creëren
of Imagem wil vragen deze voor hen
te maken. Of het nu gaat om een
GIS applicatie, een combinatie van
Remote Sensing en fotogrammetrie of

een verregaande automatisering van
het datamanagement – het Hexagon
Geospatial Developer Network (HGDN) is
het antwoord.

HET STARTPUNT VOOR SMART
M.APP ONTWIKKELING

HGDN is tevens het startpunt om een
Smart M.App te maken. Met HGDN krijgt
u volledige toegang tot de M.App Studio
– de online omgeving waarin ruimtelijke
procesmodellen worden gemaakt,
workflows worden geconfigureerd, de
look and feel van uw Smart M.App wordt
bepaald en de koppeling naar de data
wordt geregeld. HGDN stelt u in staat
onze technologie te gebruiken wanneer
u het nodig heeft – van ontwikkellicenties
voor vrijwel alle producten, uitgebreide
documentatie, toegang tot SDK’s en API’s
tot complete code voorbeelden, klaar
voor gebruik. Daarnaast biedt HGDN de
mogelijkheid om experts van Hexagon
Geospatial in te schakelen om apoplicaties
voor u te ontwikkelen.

APPLICATIE ONTWIKKELING

Zoals de naam al aangeeft is HGDN
bovenal een netwerk van experts. Dit

stelt u in staat om nauw contact te
onderhouden met collega gebruikers
en ontwikkelaars, zowel binnen uw
eigen branche als daarbuiten. Imagem
implementeert het HGDN programma

in de Benelux biedt en aanvullende
ondersteuning. Dit omvat kostenloze
toegang tot onze What’s New trainingen,
periodieke HGDN webinars en gratis
toegang tot een jaarlijks technisch seminar.

WHY JOIN HGDN?
THE INNER CIRCLE

Word onderdeel van het portaal waarin ontwikkelaars voorbeelden en
source code met elkaar delen. Hiermee krijgt u ook toegang tot de HGDN
specifieke delen van de Hexagon Geospatial Community.

VRAAG HULP VAN EXPERTS

U kunt maatwerkondersteuning vragen van Hexagon Geospatial experts,
waardoor u zeker weet dat u de beste oplossing voor uw probleem inzet.

LICENTIES & TOEGANG

Toegang tot M.App Studio, geselecteerde SDK’s en API’s, naast
ontwikkellicenties van diverse Power Portfolio Producten.

OVER IMAGEM
Eenvoudige informatie helpt ons om complexe zaken beter aan te kunnen. Bij Imagem geloven we dat we
communicatie kunnen verbeteren en besluitvorming kunnen versnellen, door complexe data te versimpelen en
presenteren in gepersonaliseerde informatie. Wij leveren intelligente, innovatieve en dynamische oplossingen die
mensen helpen slimmere keuzes te maken. Onze hybride oplossingen op het vlak van location-based informatie,
ruimtelijke analyse en business intelligence helpen beleidsmakers, managers en gebruikers beter om te gaan
met de continue veranderingen om ons heen.
Imagem is premium partner van Hexagon Geospatial en distributeur in Nederland, België en Luxemburg.
Meer informatie vindt u op onze website www.imagem.nl.
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