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Ürünlerinize Boyut Katın

Ürün sunumlarınızda size boyut
atlatarak, fark yaratabileceğiniz
sonuçlar elde etmenizi sağlayacak
olan Orbitvu ile ürünlerinizin seri
olarak fotoğraflarını çekebilir ve
360º / 3 Boyutlu interaktif
görsellerini elde edebilirsiniz. Bu
sayede ürünlerinize ait görseller
döndürülerek ya da büyütülerek
detaylı bir şekilde incelenebilir.

Canon
& Nikon
uyumlu

1

Fotoğraflarınızı
ORBITVU yazılım
ve donanımı ile
çekin

2

Hızlı ve kolay bir
şekilde 360º
sunumunuzu
hazırlayın ve
paylaşın

3

Müşterilerinizle
ürünlerinizi görsel
olarak inceleyin ve
zaman kazanın

Mac
Uyumlu

ORBITVU 360º
OrbitVU fotoğraf stüdyosu, özel olarak
tasarlanmış döner bir sehpa ile tüm fotoğraf
işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde
g erçe kle ştirebileceğiniz kusursuz b i r
yazılımdan oluşur.

Windows ve Mac uyumlu EDITOR yazılımı ile 360º görselleriniz oluşturulur ve tüm düzenlemeler
yapılır. Kendi web sitemizdeki VIEWER arayüzü ile yüksek kaliteli 360º görsellerinizi müşterilerinize
sunabilir, paylaşabilir ve her türlü görsel sunum aygıtında kullanabilirsiniz. Bunun için ekstra hiçbir
yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur...
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ORBITVU 360º

Villani & Parters (Pavia, İtalya) tarafından fotoğraflanmıştır

3 BOYUTLU FOTOĞRAFÇILIK

ORBITVU SUN
Barındırma, paylaşım ve iletişim platformu

Özel yerleşik sunucumuz SUN, ürün görsellerinizi yönetme, sürekli erişilebilir kılma ve hızlı bir
şekilde paylaşma olanağı sağlar. Ayrıca kendi web sunucunuz ile bağlantılı bir şekilde SUN
sunucumuzu da yönetebilirsiniz. SUN sunucusu sayesinde herhangi bir teknolojik altyapı yatırımı
yapmadan iş akışınızı daha verimli hale getirebilir, tüm 360° sunumlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde
paylaşabilir ve yönetebilirsiniz.
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