AA360 is meer dan ...

Uitbreiding

AA360 is een innovatief bedrijf met een visuele- en
opleidingskundige achtergrond.
AA360 biedt u, met onze innovatieve 'PRO2 3D-VR'
techniek, een unieke online 3D beleving van wat u
maar kunt bedenken.

U kunt uw PRO2 3D-VR tour geheel naar
keuze door ons laten uitbreiden door:
- Toevoegen van uw PRO2 3D-VR tour aan
Goolge streetview, Google maps en Google
Earth.
- 360° foto’s aan uw PRO2 3D-VR tour toe
te voegen.
- Walkthrough tour aan uw PRO2 3D-VR tour
toe te voegen.
- Informatieve tags toe te voegen.
- Informatieve- of instructieve video’s toe te
voegen aan uw PRO2 3D-VR tour.
- Interactieve E-learning toe te voegen aan
uw PRO2 3D-VR tour.
- Linken aan uw PRO2 3D-VR tour toe te
voegen
- Het leveren van plattegronden van de
gescande ruimten.
- Etc.

U bekijkt geen foto's of filmpjes meer, u beleeft het in
3D én 'Virtual Reality'. Nooit eerder kon u dit online
zo realistisch beleven. Navigeer door ruimtes zoals
in Google Streetview, maar dan veel interactiever en
gedetailleerder.
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Neem een kijkje op onze website voor alle
mogelijkheden en voorbeelden.

AA360

De kracht van de verbeelding

Onze werkwijze
Tegenwoordig is niets minder waar. Zoekmachines vinden niet alleen tekst maar ook foto’s en film, een
geweldige kans om in samenwerking met Google én onze geavanceerde Pro2 3D-VR techniek een goed
virtueel beeld van uw bedrijf te geven.
AA360 maakt het mogelijk dat uw (potentiële) klanten, cliënten of gasten vanuit huis uw bedrijf 7 x 24
virtueel kunnen bezoeken om de sfeer van uw bedrijf te proeven en te beleven.
Voorafgaand aan het maken van een PRO2 3D-VR tour wordt met u een afspraak gemaakt.
U krijgt van ons tips om de opnames vlot te laten verlopen. Denk daarbij aan:
- Wat u met de PRO2 3D-VR tour aan uw gasten/cliënten wilt vertellen en wat u vooral niet in beeld wilt
laten zien.
- Dat tijdens de scanopnames items niet meer verplaatst of opgeruimd kunnen worden.
- Dat het aan te bevelen is dat er geen of zo min mogelijk mensen in de te scannen ruimte aanwezig zijn.
Met onze geavanceerde camera worden de scanopnames in en/of buiten het pand gemaakt. Afhankelijk
van de grootte van uw bedrijf neemt dit één tot enkele uren in beslag.
Van de scanopnames wordt een virtuele en/of interactieve tour geproduceerd, die te bekijken is op
verschillende apparaten, zoals een PC, tablet en smartphone.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de virtuele tour te bekijken met een speciale virtual reality bril.
Met deze bril is het alsof u zich werkelijk in de ruimte begeeft wat een geweldige unieke ervaring oplevert.
Na de scanopnames ontvangt u binnen 3 werkdagen van ons een e-mail met een link die u bijvoorbeeld op
social media kunt delen. Naast de link ontvangt u een code, hiermee kunt u de PRO2 3D-VR tour op uw
eigen website (laten) plaatsen.

Interactieve e-learning
Wilt u echt iets nieuws dan is dit de manier om u als innovatief bedrijf te presenteren en te
onderscheiden van uw (con)collega's.
AA360 maakt in samenwerking met IQ4Learning op een geheel andere, maar vooral op een eigen wijze
gebruik van 3D beelden in combinatie met opleidingsoplossingen.
Denk eens aan virtuele opleidingsoplossingen met behulp van interactieve 3D beelden in bijvoorbeeld: een
fabriek, kantoor, winkel, school, restaurant, museum, schip. En dit is nog maar een kleine greep uit de
onbegrensde mogelijkheden.
Met onze kennis van deze 3D-Virtual Reality techniek in combinatie met instructie of leren, brengen wij
op een unieke futuristische wijze in beeld wat op uw locatie voor u belangrijk is.

Filmopnames
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden en professionele filmbeelden zeggen nog meer.
Wanneer u film toevoegt aan uw virtuele omgeving geeft dit meerwaarde, maar wanneer u gepersonaliseerde films aan uw omgeving toevoegt bent u echt goed bezig.
Onze professionele filmcrew is uiterst betaalbaar en u bent verzekerd van de hoogste kwaliteit.
Wilt u bij uw film ook professionele acteurs of voice-overs dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.
Geef uw wensen aan ons door en wij maken voor u een passende offerte.
Kijk op onze website voor prijzen en meer informatie.

