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OCULUS QUEST

De Oculus Quest is met afstand de populairste VR bril op de markt –
met een reden. Er wordt echter ook vaak skeptisch naar gekeken,
met name door het bedrijf achter de VR bril – met een reden.

Maar is alles wel zo zwart/wit?

Relatief kort nadat Facebook het bedrijf Oculus had overgenomen
kondigde het 3 takken voor VR aan: Go (3-dof standalone), Quest (6-
dof standalone) en Rift (6-dof PCVR). Nog bijna geen jaar later 
werden zowel de Go als Rift uitgefaseerd: waarom?

Het antwoord is heel simpel: techniek moet voor je werken en niet
andersom. De Quest is de eerste ‘echt’ goede standalone VR bril
waarbij het ontbreken van een krachtige PC geen gemis hoeft te zijn. 

Alternatieven als de Pico Neo 2 of HTC Focus Plus hebben het 
nakijken als het aankomt op zowel UX, kwaliteit en performance.

WAT MAAKT DEZE VR BRIL ZO GOED
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FACEBOOK

Oculus maakte bij de introductie van de Quest 2 inloggen met een

Facebook account verplicht. Dat heeft twee redenen: Facebook is de 

eigenaar van Oculus en wil uiteraard alle eigen diensten zo optimaal

beheren, maar uiteraard is het ze nog meer om de data te doen.

Laat het duidelijk zijn dat de consumenten versie sterk gesubsidieerd

wordt verkocht. Bij Oculus for Business staat, in tegenstelling tot de 

consumenten versie, data vergaring niet centraal. Het verdien model 

is dus anders opgezet en je krijgt er daarnaast ook meer voor terug.

copyright Connec2 B.V.

SMAKEN VERSCHILLEN

Oculus Quest 2

Consumenten versie Oculus for Business

+ Eenmalige kostenpost - Terugkerend abonnement

- Support via de verkoper (Coolblue?) + Support op B2B niveau (snel!)

- Inloggen met Facebook account + Niet persoonsgebonden

- Unmanaged + Mobile Device Management

https://connec2.nl/


OPERATIONELE KOSTEN

Als je vervolgens kijkt naar hoeveel tijd er in het beheren van losse apparaten gaat zitten, dan zijn de aanvullende kosten t.o.v. de 

consumenten versie zo terugverdiend. Maar wat zijn die kosten dan precies? Wat betaal je als je een VR bril i.c.m. Oculus for Business 

aanschaft, maar nog belangrijker: wat betaal je als je meerdere VR brillen aanschaft en ze ook echt over tijd gaat gebruiken?

Scenario: 10 VR brillen die met ca. 3 jaar zijn afgeschreven én gedurende een zelfde periode toegang hebben tot Connec2.
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KIJK NAAR HET TOTAAL PLAATJE

Kosten per jaar

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

+ 10 x Oculus Quest 2 (OfB) + 10 x support & services met 1 
jaar verlengen (OfB)

+ 10 x support & services met 1 
jaar verlengen (OfB)

+ 10 x support & services (OfB) + 10 x licentie (Connec2) + 10 x licentie (Connec2)

+ 10 x licentie (Connec2)

€ 13.900,-- excl. BTW * € 8.700,-- excl. BTW * € 8.700,-- excl. BTW *

* Oculus for Business wordt normaliter uitgedrukt in USD en is exclusief BTW. Verzending wordt in rekening 
gebracht in USD, GBP of EUR. Prijzen in bovenstaand voorbeeld, aanschafkosten (stukprijs) $ 799,-- en 
onderhoudskosten (per bril) $ 180,--, zijn o.b.v. de huidige wisselkoers (maart 2021) omgerekend naar EUR.

Totale kosten

Jaar 1 + 2 + 3

+ 10 x Oculus Quest 2 (OfB)

+ 10 x support & services (OfB)

+ 10 x licentie (Connec2)

€ 31.300,-- excl. BTW *

De échte vragen zijn vervolgens: hoeveel kosten ga je in 3 jaar besparen door het toepassen van XR in je bedrijfsprocessen? 

Hoeveel omzet kan je in 3 jaar extra realiseren door beter met je stakeholders te communiceren? Welke aanvullende

functionaliteiten krijg je er over de jaren heen nog eens gratis bij, want Connec2 staat nooit stil!
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VERKOOPKANALEN

Omdat er vereisten en aanvullende diensten bij de aanschaf van 
Oculus for Business komen kijken (zoals het abonnement), worden
deze VR brillen i.t.t. de consumenten versie niet bij ‘normale’ winkels
verkocht.

Je kan Oculus for Business dus niet aanschaffen bij bv. een winkel als
Coolblue. In de EMEA regio kan je terecht bij een van de twee 
geautoriseerde resellers: Extertis of ComputaCenter.

Ook is het de bedoeling dat Oculus for Business VR brillen enkel
worden gebruikt binnen de organisatie waarin deze worden
aangeschaft: ze worden dan ook bij aanschaf door Oculus 
geregistreerd op de organisatie, in een zogeheten ‘Workplace’.

HOE OCULUS FOR BUSINESS AAN TE SCHAFFEN
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INSTALLATIE & BEHEER

Wanneer de VR brillen worden geleverd zijn ze nog niet meteen te

gebruiken en/of te beheren in de online Workplace omgeving. Het 

zijn nl letterlijk consumenten versies – die weliswaar geregistreerd

zijn voor Oculus for Business, maar het nog niet ‘draaien’.

Middels een eenmalig installatie proces m.b.v. een Android apparaat

met Bluetooth kan je tot maximaal 25 brillen tegelijk voorzien van de 

juiste software: de standaard consumenten omgeving met spelletjes

en social media integratie van Facebook wordt ingeruild voor een

strakke, zakelijke en goed te beheren omgeving waarbij privacy hoog

in het vaandel staat.

Oculus is ook heel transparent hoe en welke data er dan wel wordt

gedeeld, dat is immers tot op zekere hoogte nodig om je ‘VR vloot’ 

vanaf afstand te beheren in je ‘MDM’ omgeving.

INGERICHT VOOR BEDRIJVEN

https://connec2.nl/


copyright Connec2 B.V.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT
JE VR VLOOT EENVOUDIG VANAF AFSTAND BEHEREN

Vanuit je ‘Workplace’ omgeving heb je toegang tot het zogeheten ‘Apparaat Beheer’. Hier kan je op globaal niveau Apps en zelfs WIFI 

netwerken overzichtelijk beheren, welke vervolgens eenvoudig d.m.v. aan te maken groepen toe te wijzen zijn. Zodra een VR bril in 

verbinding staat met het internet wordt een nieuwe update en/of installatie direct over-the-air doorgevoerd.
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VRAGEN & CONTACT

BART KOK

Creative Director
+31 (0) 546 - 57 35 33
+31 (0) 6 24 61 78 48
bart@connec2.nl
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WE DELEN GRAAG ONZE KENNIS
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DURA VERMEER GEBRUIKT 
OCULUS FOR BUSINESS VOOR 

DESIGN SESSIES
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MORE THAN
MEETS THE EYE
For more than 25 years we help organizations
communicate better through our expertise in 3D visuals

https://industrialrealityhub.com/en
https://business.oculus.com/
https://www.microsoft.com/nl-nl/windows
https://connec2.nl/

