Our “Sky is not the limit”!
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E-mail: info@dagis.nl
Website: www.DAGIS.nl
www.facebook.com/DAGIS.nl/
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Is gespecialiseerd in:
Agrarische ondersteuning en oplossingen
Entertainment
Inspectie
Luchtvideo- en fotografie
Makelaardij
Promotie en reclamefilms
Sport

WIE ZIJN WIJ
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions (DAGIS) is gespecialiseerd in het
produceren van lucht- en grond producties door middel van drones uitgerust met
real time professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera's.
Deze zelfde camera's gebruiken wij ook voor opnames op de grond met een speciaal
ontwikkeld ProAction grip om indrukwekkende ultra stabiele beelden vast te leggen,
zelfs in de meest turbulente omstandigheden.
Wij zijn één van de zeer weinige organisaties in Nederland die met “echte”
professionele drones werken en hiervoor dan ook door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu/Inspectie Leefomgeving en Transport zijn gecertificeerd.
Ook is DAGIS officieel lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
en dit geldt ook voor onze piloten individueel. Tevens beschikken al onze
dronepiloten over alle papieren en zijn wij uiteraard ook verzekerd. Dit in
tegenstelling tot andere organisaties.
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Agrarische ondersteuning en oplossingen
De opmars van drones in onze huidige maatschappij is niet meer te stoppen. Wat kunnen
deze drones betekenen voor de agrarische sector? Het meten van gewassen vanuit de lucht
lijkt de ideale oplossing voor precisielandbouw. Een aspect van precisielandbouw is het zo
nauwkeurig mogelijk toedienen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Er kan
bijvoorbeeld een spuitmachine aangestuurd worden, zodat deze alleen op die plek middel
aanbrengt, waar dat nodig is. Het resultaat: minder middelen nodig, dit levert een besparing
op en tevens minder belasting voor het milieu.

De agrarische sector ziet ook zijn grote kansen. Drones hebben iets magisch. Dutch Aerial &
Ground Imaging Solutions biedt u de mogelijkheden om unieke professionele foto- en
filmopnames vanuit de lucht en op de grond te (laten) maken. Op hoge snelheid brengen ze
beelden naar je toe die voorheen onmogelijk te verkrijgen waren voor een leek, wij noemen
dit scannen. Met onze verschillende professionele drones uitgerust met professionele 4K
(Ultra HD) resolutie camera’s kunnen wij snel en efficiënt scannen.
De toepassingen van drones voor
agrariërs zijn eigenlijk niet meer te tellen.
Zo kan de agrarisch ondernemer met een
drone o.a. het gewas of perceel heel
nauwkeurig in kaart brengen (scannen),
planten tellen, vee in de gaten houden,
de waterkwaliteit meten, hitte
detecteren, de groei van iedere plant
bijhouden, bemesting meten en
beschadigingen dan wel ziektes aan het gewas eerder opmerken of zelfs voorkomen.
Daarnaast komt er via een drone veel meer informatie ter beschikking voor de agrariër.
Buiten de technologische voordelen zijn er ook economische voordelen te behalen. En dat is
met de huidige druk waar de agrariërs mee te maken hebben, een behoorlijke winst die te
behalen is om met drone technologie te werken. Dit alles en nog veel meer kan een drone
voor u betekenen!
Vraag naar onze mogelijkheden.
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Entertainment
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions biedt u de mogelijkheden om unieke professionele
foto- en filmopnames vanuit de lucht en vanaf de grond te maken. Wij werken met
verschillende professionele drones en daarbij worden deze drones vanuit de lucht en op de
grond ingezet met professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s. Door het gebruik te
maken van deze camera’s leveren de foto- en filmopnames indrukwekkend scherpe en uniek
gedetailleerde beelden op die u vervolgens voor elk medium kunt gebruiken. Denk hierbij
aan uw eigen website, YouTube, computer, smartphone of TV. U kunt zich nu
onderscheiden en viraal gaan.

De service, wij beoordelen samen met u welk type
professionele drone ingezet gaat worden die dan het
beste aansluit op de omstandigheden van de opname
en de wens van u! Buitenom de inzet van deze
professionele drones vanuit de lucht, kunnen deze
zelfde professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s
op de grond ingezet worden met een ProAction grip.
Dit houdt in dat dezelfde 4K camera in een speciaal
ontwikkeld frame komt te hangen die vanaf de grond
wordt bediend. Zo kunnen wij een indrukwekkende totaaloplossing bieden als het gaat om
het vastleggen van al uw evenementen. Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions verzorgt
uiteraard ook uw eindmontage. Maar wij kunnen ook uitstekend met een ander
productiebedrijf (samen)werken.
Vraag naar onze mogelijkheden.
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Inspectie
De opmars van drones in onze huidige maatschappij is niet meer te stoppen, wat kunnen
deze drones betekenen voor de industriële sector? Met onze verschillende professionele
drones uitgerust met professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s kunnen wij snel en
efficiënt inspecteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan technische installaties, gebouwen,
windmolens, dijken, bruggen, landbouw, landerijen en wegen. Zo kunnen wij een
indrukwekkende totaaloplossing bieden als het gaat om het vastleggen van al uw
inspecties. Met onze
verschillende
professionele drones
uitgerust met
professionele 4K
(Ultra HD) resolutie
camera’s kunnen wij
moeiteloos op
moeilijk te bereiken
plaatsen vliegen om
zo de inspectie uit te
voeren. En deze
opnames kunt u
uiteraard in detail,
nauwkeurig en
haarscherp bekijken.
Met deze gedetailleerde foto- en videobeelden wordt elk object in detail, nauwkeurig en
haarscherp in beeld gebracht. Deze unieke gedetailleerde beelden kunt u vervolgens voor elk
medium gebruiken. Denk hierbij aan uw eigen website, YouTube, computer, smartphone of
TV. Dit alles en nog veel meer kan een drone voor u betekenen!
Vraag naar onze mogelijkheden.

5
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions © 1999-2018 www.DAGIS.nl - info@DAGIS.nl

Luchtvideo- en fotografie producties
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions biedt u de mogelijkheden om unieke professionele
foto- en filmopnames vanuit de lucht en grond te maken. Wij werken met verschillende
professionele drones en daarbij worden deze drones vanuit de lucht en op de grond ingezet
met professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s. Door gebruik te maken van deze
camera’s leveren de foto- en filmopnames indrukwekkend scherpe en uniek gedetailleerde
beelden op die u vervolgens voor elk medium kunt gebruiken. Denk hierbij aan uw eigen
website, YouTube, computer, smartphone of TV. U kunt zich nu onderscheiden en viraal
gaan.

De service, wij beoordelen samen met u welk type professionele drone ingezet gaat worden,
die dan het beste aansluit op de omstandigheden van de opname en de wens van u!
Buitenom de inzet van deze professionele drones vanuit de lucht, kunnen deze zelfde
professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s op de grond ingezet worden met een
ProAction grip. Dit houdt in dat dezelfde 4K camera in een speciaal ontwikkeld frame komt
te hangen die op de grond wordt bediend. Zo kunnen wij een indrukwekkende
totaaloplossing bieden als het gaat om het vastleggen van al uw producties.
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions verzorgt uiteraard ook uw eindmontage. Maar wij
kunnen ook uitstekend met een ander productiebedrijf (samen)werken.
Vraag naar onze mogelijkheden.
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Makelaardij
Wilt u zich als makelaar onderscheiden? En wel een
snellere verkoop of aankoop voor uw klant
realiseren? Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions
biedt u de mogelijkheden om unieke professionele
foto- en filmopnames vanuit de lucht en grond te
maken. De opmars van drones in onze huidige
maatschappij is niet meer te stoppen, wat kunnen
deze drones betekenen in makelaarsland? Hoe actief
bent u?

De makelaar kan zich vanaf nu onderscheiden om een beter
overzicht van het te verkopen object te produceren voor zijn
klant. Of dit nu voor de verkopende klant is of voor de
kopende klant. U onderscheidt zich als u meegaat in het
tijdperk van multimedia en drones. De verkoop gaat bijna
vanzelf en automatisch met indrukwekkend scherpe en uniek
gedetailleerde beelden. Onderscheidt u zich ook als
makelaar?
Denk aan opnames voor onroerend goed in landbouw, maneges, bedrijfspanden,
bedrijfsgrond, ontwikkelingsgrond, vrijstaande huizen, villa’s en landgoederen. Kortom,
bijna alles wat u wilt verkopen, kunnen wij voor u filmen. U kunt nu uw verkoop beter dan
ooit van tevoren positief beïnvloeden en sturen.
Wij werken met verschillende professionele drones
en daarbij worden deze professionele drones
vanuit de lucht en op de grond ingezet met
professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s.
Door het gebruik te maken van deze camera’s
leveren de foto- en filmopnames indrukwekkend
scherpe en uniek gedetailleerde beelden op die u
vervolgens voor elk medium kunt gebruiken. Denk
hierbij aan uw eigen website, YouTube, computer,
smartphone of TV. Onderscheidt u zich van uw
concurrenten? Want dat kan nu echt! De service, wij beoordelen samen met u welk type
professionele drone ingezet gaat worden, die dan het beste aansluit op de omstandigheden
van de opname en de wens van u en uw klant! Buitenom de inzet van deze professionele
drones vanuit de lucht, kunnen deze zelfde professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s
op de grond ingezet worden met een ProAction grip. Dit houdt in dat dezelfde 4K camera in
een speciaal ontwikkeld frame komt te hangen die op de grond wordt bediend. Zo kunnen
wij een indrukwekkende totaaloplossing bieden als het gaat om het vastleggen van al uw
verkoopobjecten.
Dit alles en nog veel meer kan een drone voor u betekenen!
Vraag naar onze mogelijkheden.
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Promotie en reclamefilms
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions biedt u de mogelijkheden om unieke professionele
foto- en filmopnames vanuit de lucht en op de grond te maken. Hierin werken wij nauw
samen met PR- en marketingbedrijven om dit samen te realiseren. Met onze verschillende
professionele drones uitgerust met professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s kunnen
wij uiterst creatief samen met u samenwerken om originele en uiterst dynamische
producties te realiseren. U heeft het plan, wij de tools om het uit te voeren!

Door gebruik te maken van deze camera’s leveren de foto- en filmopnames indrukwekkend
scherpe en uniek gedetailleerde beelden op die u vervolgens voor elk medium kunt
gebruiken. Denk hierbij aan uw eigen website, YouTube, computer, smartphone of TV.

De service, wij beoordelen samen met u welk type professionele drone ingezet gaat worden
die dan het beste aansluit op de omstandigheden van de opname en de wens van u en of uw
klant! Buitenom de inzet van deze professionele drones vanuit de lucht, kunnen deze zelfde
professionele 4K (Ultra HD) resolutie camera’s op de grond ingezet worden met een
ProAction grip. Dit houdt in dat dezelfde 4K camera in een speciaal ontwikkeld frame komt
te hangen die op de grond wordt bediend. Zo kunnen wij een indrukwekkende
totaaloplossing bieden als het gaat om het vastleggen van al uw marketing- en reclame
producties. Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions verzorgt uiteraard ook uw
eindmontage.
Maar wij kunnen ook uitstekend met een ander productiebedrijf (samen)werken. Vraag naar
onze mogelijkheden.
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Sport
Dutch Aerial & Ground Imaging Solutions biedt u de mogelijkheden om voor uw
sportevenementen unieke professionele foto- en filmopnames vanuit de lucht en grond te
maken. Of gewoon voor sporttrainingen. Sporttrainingen en wedstrijden ondersteund door
drones worden steeds populairder. Voor bij het voetbal, hockey, handbal, American football,
honkbal, volleybal en andere teamsporten maakt men tegenwoordig gebruik van video
ondersteuning en analyse. Maar dit geldt nu ook voor de individuele sporten.

Vanuit de drone ondersteuning kan men meer inzicht krijgen in de techniek en prestaties
van de sporter of sporters. Met deze ondersteuning kan men zich focussen op waar het
allemaal om gaat bij de sport; prestaties verbeteren en bezig zijn met sporten. Meten is
weten! Voordeel is dat aan de hand van diverse en meerdere professionele filmopnames
men echt kan meten met video ondersteuningen en analyses.
Met onze verschillende professionele drones, uitgerust met professionele 4K (Ultra HD)
resolutie camera’s kunnen wij uiterst adequaat, professioneel en creatief met u
samenwerken om deze nieuwe vorm van video ondersteuning en analyse te maken.

Door gebruik te maken van deze camera’s leveren de foto- en filmopnames indrukwekkend
scherpe en uniek gedetailleerde beelden op die u vervolgens voor elk medium kunt
gebruiken. Denk hierbij aan uw eigen website, YouTube, computer, smartphone of TV,
waardoor u zich als vereniging, bond of sportclub zal onderscheiden van andere.
Vraag naar onze mogelijkheden
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Our “Sky is not the limit”!
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