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Voorwoord  
  
Wij zijn Van Ierssel, en wij zijn ervan overtuigd dat je vastgoed beter verdient.  
  
Van origine zijn wij een bouwkundig ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in 
Vastgoeddata.  
 
Wij stellen Meer Jaren OnderhoudsPlanningen op met behulp van real time digitale    
inmeting van je bestaand vastgoed.  
 
Inmiddels gevestigd op een prachtige locatie in Eindhoven hebben wij meer dan 
1000+ pandeigenaren zoals jij voorzien MJOP, precisie-meting en een geclassificeerd 
BIM-model van je bestaand vastgoed. 
  
Voor je ligt de handleiding Faro Sphere van Van Ierssel vastgoeddatabeheer versie 2.  
 
Met deze handleiding willen we  zoveel mogelijk duidelijkheid geven aan jou als 
opdrachtgever.  
  
  
 Veel leesplezier gewenst.  
  
  
Met vriendelijke groet,  
Ing. L.A.M van Ierssel  
  
06-20402189  
lout@ierssel.nl  
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1. Inloggen 
 
Nadat wij voor u een account hebben aangemaakt krijg je 3 mails: 
 

1.1. Acceptatie voor ingebruikname WebShare 
 

 
 

1.2. Account bevestigen 
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1.3. Wachtwoord instellen 
 

 
 
Klik op ‘’reset password’’  
 

 
 
Vul je eigen wachtwoord in en bevestig die door deze nogmaals in te vullen. 
 



 

    Pagina 6 van 27  

1.4. Inloggen met uw gegevens 
 
Nadat je deze 3 mails hebt doorlopen kunt je met je mailadres en je wachtwoord 
inloggen. 
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2. Home scherm 
 

 
 
Als je de eerste keer inlogt is het gewenst als je in de bovenbalk het tandwiel 
selecteert en zoals hieronder de contactgegevens invult. 
 
 
 

 
  



 

    Pagina 8 van 27  

3. Uw projecten 
 
Door aan de linkerzijde ‘’projects’’ te selecteren kom je op een pagina waar je alle 
projecten ziet die in je account / abonnement zitten. 
 

 
 
 
 

 
 
Door op de foto te klikken van het project dat je wilt openen komt je op een nieuwe 
pagina waar algemene informatie van het project te vinden is.  
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4. WebShare 
 

  
Functies WebShare 
 
Aan de rechterzijde van het scherm is een menu te zien. In dit menu zijn een aantal 
functies beschikbaar die je kunt gebruiken. 
 
Zie afbeelding welke functies er mogelijk zijn. 

 
 

• Projects 
een overzicht van alle projecten waar je een abonnement voor hebt met de 
locatie van de verschillen de projecten 

• Overview Map 
een overzicht van de gemaakte scans van een project genomen vanuit een 
bovenaanzicht 

• Scan View 
Een scan afgebeeld als 360 ͦ foto 
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• Project Content 
Een overzicht van alle losse scans en informatie die in het project zijn 
toegevoegd 

• Job Queue 
Een overzicht van de taken die op de achtergrond worden uitgevoerd 
 

4.1. Projects 
 
Op de kaart is aangegeven waar het ingemeten project zich bevindt en onder de kaart 
is het project beschikbaar. Wanneer er geklikt wordt op het mapje in de kaart dan 
wordt de overview map van het project geopend, waar alle scans te zien zijn.  
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4.2. Overview Map 
 
In de overview map is een bovenaanzicht te zien van het ingemeten object met 
daarop de verschillende standpunten die zijn ingenomen tijdens de inmeting. 
 
Door in te zoomen op de kaart is te zien dat de standpunten duidelijker zichtbaar 
worden (niet meer gegroepeerd) en dat ze van kleur veranderen. De kleurverandering 
houdt in dat de scans op een hoger niveau zijn gemaakt, dus bijvoorbeeld de eerste of 
de tweede verdieping van een object. De hoogte in verschil met de kleur is links 
onderin af te lezen 
 

 
 
Functies overview map  
 
Aan de rechterzijde van het scherm, in de overview map, is een menu te zien. In dit 
menu zijn een aantal opties beschikbaar die in de overview map te gebruiken zijn. 
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• Measure distance 

Met deze optie is het mogelijk afstanden te meten tussen verschillende 
punten in de overview map. 

• Measure area 
Met deze optie is het mogelijk een oppervlakte tussen verschillende 
aangegeven punten te laten berekenen. 

• Annotate 
Met de optie annotate is het mogelijk opmerkingen te noteren in de overview 
map. Het is mogelijk om deze opmerkingen te delen met de mensen die aan 
het project gekoppeld zijn 

• Take orthophoto 
Met deze optie kan er een orthophoto genomen worden van een gedeelte of 
volledig van de overview map. 
Deze wordt op de achtergrond gegenereerd en kan worden opgevraagd bij ‘job 
queue’ rechts bovenaan de pagina naast het poppetje ‘show menu’. 
Het maken van een orthophoto kan van de plattegrond of een deel daarvan en 
je kan van een aanzicht een orthophoto maken 

• Edit 
Bij de optie edit kunnen verschillende handelingen zoals measure distance, 
area, annotaties etc. worden verwijderd of worden bewerkt die zichtbaar zijn 
op de overview map 

• Edit Category 
Hier kan de categorie van een object op de overview map aangepast worden 

• Edit Tags 
Hier kan de tag van een object op de overview map aangepast worden 

• Share 
Met share kunnen er onderdelen op de overview map worden gedeeld met 
projectdeelnemers. Dit kunnen bijvoorbeeld annotaties zijn die speciaal 
gericht zijn aan een projectdeelnemer of een groep projectdeelnemers. 

• Delete 
Door een selectie te maken van verschillende objecten op de overview map 
kunnen deze worden verwijderd.  
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4.3. Scan View 
 
Openen scanpoint 
 
Vanuit de overview map kunnen de verschillende scanpoints worden geopend. Klik 
dubbel op een scanpoint. Er wordt nu een 360 graden foto geopend (kleur of zwart-
wit) waarin rondgedraaid kan worden.  
 
In de 360 graden foto zijn ook de andere scanpoints zichtbaar die binnen een 
bepaalde range zichtbaar zijn. 
 
Door één keer te klikken op een scanpoint wordt er binnen de cirkel een preview van 
de gemaakte 360 graden foto getoond, zie afbeelding. 
 

 
 
Klik vervolgens op het bovenste icoontje “show in panorama view”. De scanpoint 
wordt nu geopend. 
 
Vervolgens is het mogelijk met de muis rond te draaien in de 360 graden foto en in en 
uit te zoomen.  
 
Onderstaande afbeelding is een voorbeeld wanneer je een scanpoint opent vanuit de 
overview map. 
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Functies Scan map  
 
Aan de rechterzijde van het scherm in de overview map is een menu te zien. In dit 
menu zijn een aantal opties beschikbaar die in de overview map te gebruiken zijn. 

 
• Measure distance 

Met deze optie is het mogelijk afstanden te meten tussen verschillende 
punten in de overview map. 

• Annotate 
Met de optie annotate is het mogelijk opmerkingen te noteren in de overview 
map. Het is mogelijk om deze opmerkingen te delen met de mensen die aan 
het project gekoppeld zijn 

• Edit 
Bij de optie edit kunnen verschillende handelingen zoals measure distance, 
area, annotaties etc. worden verwijderd of worden bewerkt die zichtbaar zijn 
op de overview map 

• Edit Category 
Hier kan de categorie van een object op de overview map aangepast worden 

• Edit Tags 
Hier kan de tag van een object op de overview map aangepast worden 

• Share 
Met share kunnen er onderdelen op de overview map worden gedeeld met 
projectdeelnemers. Dit kunnen bijvoorbeeld annotaties zijn die speciaal 
gericht zijn aan een projectdeelnemer of een groep projectdeelnemers. 

• Delete 
Door een selectie te maken van verschillende objecten op de overview map 
kunnen deze worden verwijderd.  
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4.4. Project content 
 
 
Wanneer je alle scans in een lijst willen zien, dan moet er gekozen worden voor 
‘project content’. 

 
 
 
Wanneer verder naar onderen wordt gescrold dan worden ook alle toegevoegde 
annotaties en measurements weergegeven in een lijst. 

 
In dit scherm is het mogelijk de verschillende annotaties en measurements te 
bewerken. Hierbij gaat het dan meer om het aanpassen van de omschrijving of het 
veranderen van de categories en tags. 

Terugkeren naar de scanpoint view. Klik dan op scan view in het rechter menu.  
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Functies  Project Content  
 
Aan de rechterzijde van het scherm in de overview map is een menu te zien. In dit 
menu zijn een aantal opties beschikbaar die in de overview map te gebruiken zijn. 

 
• Edit 

Bij de optie edit kunnen verschillende handelingen zoals measure distance, 
area, annotaties etc. worden verwijderd of worden bewerkt die zichtbaar zijn 
op de overview map 

• Edit Category 
Hier kan de categorie van een object op de overview map aangepast worden 

• Edit Tags 
Hier kan de tag van een object op de overview map aangepast worden 

• Share 
Met share kunnen er onderdelen op de overview map worden gedeeld met 
projectdeelnemers. Dit kunnen bijvoorbeeld annotaties zijn die speciaal 
gericht zijn aan een projectdeelnemer of een groep projectdeelnemers. 

• Delete 
Door een selectie te maken van verschillende objecten op de overview map 
kunnen deze worden verwijderd.  

 
 

4.5. Job Queue 
In het menu ‘Job Queue’ zijn de taken te zien die op de achtergrond worden 
uitgevoerd. De taken zijn het maken van de orthophoto’s binnen het project. 
 
Hierin is dan te zien wat de status is van de uitvoerende taak. 
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5. Opties toepassen in Pointcloud 
 
De meeste functies die worden beschreven onder het kopje ‘overview map’ kunnen 
ook worden toegepast in de pointcloud (360 graden foto). 
 

5.1. Meten in de pointcloud 
 
Kies in een bepaald scan standpunt uit het rechtermenu ‘measure distance’ 
 

 
 
Kies in de pointcloud twee punten waar tussen de maat bepaald moet worden. In 
onderstaande afbeelding is gekozen voor twee punten op de wand. 

 
Kies vervolgens OK rechtsonder in het scherm.  
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Er verschijnt vervolgens een maat bij het lijntje.  

 

5.2. Oppervlakte meten in de pointcloud 
In de overview map wil je een oppervlakte meten. Kies dan uit het rechtermenu 
‘measure Area’ 
 

 
 
Kies in de pointcloud drie of meer punten waar tussen de oppervlakte bepaald moet 
worden. In onderstaande afbeelding is gekozen voor vier punten voor het dakvlak. 
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Kies vervolgens OK rechtsonder in het scherm.  
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Er verschijnt vervolgens een maat bij het vlak.  

 

 

5.3. Opmerkingen plaatsen in de pointcloud 
Zoals aangegeven is het ook mogelijk opmerkingen te plaatsen in de pointcloud en 
deze kunnen vervolgens gedeeld worden met andere projectdeelnemers. 

Kies in het rechtermenu voor ‘Annotate’ 
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Plaats een puntje of een volledig vak op de plek waar een opmerking moet komen. 
Druk vervolgens op ‘Enter Name’ en voer een beschrijving in. 
Als alles ingevuld is, druk dan op ‘OK’. 

 

Opmerking is nu gekoppeld aan de pointcloud en kan eventueel gedeeld worden met 
andere projectdeelnemers. 

5.4. Edit 
Bij  editen van een ‘’measure’’ of ‘’annotate’’  kun je informatie toevoegen of 
verwijderen. U heeft drie keuzes om te editen. 

 
Edit 
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Na het selecteren van edit vraagt hij om een object of meerdere objecten te 
selecteren. Dit kunnen maatlijnen zijn of tekstballonnen. Hier kun je meerdere 
elementen invullen. Zoals te zien in bovenstaande afbeelding. 

Edit category 

Bij ‘’edit category’’ kun je alleen een categorie aan een object toevoegen. 

Edit tags 

Bij ‘’edit tags’’ kun je alleen een labels aan een object toevoegen. 
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5.5. Scanpoints in beeld uitzetten 
 
Per project is de hoeveelheid gemaakte scans altijd anders. Wanneer een standpunt 
wordt geopend is een beeld niet altijd overzichtelijk doordat er veel andere 
scanpoints zichtbaar zijn.  
 
Zie bijvoorbeeld onderstaande afbeelding. Veel scanpoints zichtbaar en dit maakt het 
beeld onrustig. 
 

 
 
Op deze manier kan je niet goed zien wat de volgende scan is. Door dubbelklik op een 
scanpoint te doen wordt die scanpoint geopend. Maar doordat er zoveel worden 
weergegeven is het onmogelijk om de volgende scanpoint aan te klikken. 
 
Het is mogelijk in de settings, onder het tandwiel linksonderin, de reikwijdte aan te 
passen waarin scanpoints te zien zijn. 
 
In bovenstaande afbeelding staat de reikwijdte nu op 20m. Dat betekent vanuit het 
standpunt en 20 meter zijn alle scanpoints te zien. Alle scanpoints die buiten die 20 
meter vallen worden niet getoond. 
 
Om de instellingen aan te passen ga naar het tandwiel linksonderin. Kies vervolgens 
het oog. 
 
Er wordt een venster geopend. Ga in dit venster naar het kopje “Toggle layer Visibility 
on/off”. Hier kun je door op het min-teken te klikken de reikwijdte van de scanpoints 
aan te passen.  
 
Kies bijvoorbeeld voor 10m. 
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Het is nu duidelijk te zien dat er veel minder scanpoints te zien zijn in de view. 
 

 
 
Tussen het standpunt en een straal van 5 meter zijn nu nog maar een paar scanpoints 
te zien. 
Hierdoor is het beeld veel rustiger en is het veel gemakkelijker naar de volgende scan 
toe te gaan. 
 

5.6. Filteren of categorisatie en labels 
Als er categorisaties en/of labels zijn toegepast kan hier op gefilterd worden. Dit is 
mogelijk in de filter, onder het filter linksboven in, de categorie aan te zeten,  
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In bovenstaande afbeelding staan alle scans aan. Om de instellingen aan te passen ga 
naar het filter linksbovenin. Kies vervolgens de bovenste om een categorie te kiezen 
en de onderste om een label te kiezen. 

  
 
Als we een catergorie filter willen kiezen we dus de bovenste en kliken we op de knop. 
Er wordt een venster geopend. Ga in dit venster naar het kopje bijvoorbeeld buiten. 
Dan zie je hem verschijnen. Als je hierna op apply klikt zal het filter toegepast worden 
en het filter linksbovenin geel worden. 
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Hierna ziet de overview map er uit zoals in de afbeelding hierboven. Deze filter blijft 
ook aan als je nu een scan kiest om naar de scan view te gaan. 


