YOU
atinge piscuri noi
creatori de vise, realizatori de media digitalã

proiecte realitate virtualã 3D - 360

o

Instructiuni de integrare a prezentãrilor virtuale 3D VR 360 grade, compatibile cu redarea
în mediul de Realitate Virtualã 3D VR

Vizionare offline - fãrã conexiune la internet
Fisierul cu turul 3D este livrat în format zip prin wetransfer.com
Linkul pentru download este trimis prin e-mail. Asigurati-vã cã ati trimis adresa de e-mail corectã.
Important! Fisierul este pãstrat pe serverul wetransfer timp de 7 zile, apoi este sters.
1 Descãrcati fisierul zip.
2 Dezarhivati fisierul zip si deschideti mapa respectivã.
3 Accesati fisierul index.html
4 Prezentarea este rulatã în browserul preferat, pe orice tip de dispozitiv (PC, tabletã, telefon).
Vizionare offline în mod Realitate Virtualã - fãrã conexiune la internet
Pentru a accesa optiunea de Realitate Virtualã*, apãsati pe simbolul de ochelari si pozitionati telefonul
mobil în casca VR. Prezentarea contine un cursor controlat de cãtre senzorul giroscopic.
Când cursorul este aliniat cu zonele active marcate cu cercuri albe, aplicati va naviga automat cãtre spatiul
indicat.
Important!
Evitati vizionarea prelungitã in mod VR deoarece poate produce efecte de vertigo sau ametealã.
* optiunea de rulare în mod VR este disponibilã ca serviciu suplimentar contra-cost si se poate solicita
înainte de livrarea perzentãrii.
Notã: Dacã transferati pe o unitate USB, transferati întregul folder offline, care contine toate
subdirectoarele.
Fiecare folder contine informatii necesare pentru a deschide prezentarea. Fãrã toate folderele,
prezentarea nu va functiona.
Fisierele prezentãrii pot fi copiate pe orice mediu de stocare si pot fi rulate oriunde si oricând este
necesar, chiar si fãrã conexiune la internet, accesând fisierul index.html

http://

you.markk.info

tel 0770603488

you@markk.info

YOU
atinge piscuri noi
creatori de vise, realizatori de media digitalã

proiecte realitate virtualã 3D - 360

o

Instructiuni de integrare a prezentãrilor virtuale 3D VR 360 grade, compatibile cu redarea
în mediul de Realitate Virtualã 3D VR
Vizionare online de pe serverul agentiei - cu conexiune la internet
Fisierul cu turul 3D este livrat în format zip prin wetransfer.com
Linkul pentru download este trimis prin e-mail. Asigurati-vã cã ati trimis adresa de e-mail corectã.
Important! Fisierul este pãstrat pe serverul wetransfer timp de 7 zile, apoi este sters.
1 Descãrcati fisierul zip.
2 Dezarhivati-l si deschideti mapa respectivã.
3 Încãrcati directorul complet pãstrând structura, pe serverul agentiei, în locatia doritã.
Prezentãrile se pot include pe web site-ul agentiei prin intermediul integrãrii unui cod HTML <iframe>.
În zona din paginã unde trebuie sã aparã prezentarea, se insereazã codul cuprins între tag-urile
<iframe> xxxxxx </iframe>, incluzând si aceste taguri.
În WordPress se va folosi codul într-un widget tip arbitrary HTML code (nu text editor).
De exemplu, urmãtorul cod trebuie inserat în paginã:
<iframe src="http://websiteagentie.ro/uploads/3D/ID-Prorietate-sau-adresa/index.html" width="1354px"
height="772px" frameborder="0" scrolling="no" align="left"></iframe>
Notã: calea exactã de upload pe serverul agentiei dvs. poate diferi fatã de exemplul de mai sus.
Este important sã modificati codul în mod corespunzãtor, pentru a reflecta exact locatia unde s-au
încarcat fisierele.
Optiuni de dimensiuni pentru prezentãrile 3D
Responsive: pentru telefoane si tablete - mãrimea prezentãrii se ajusteazã automat, la momentul
rulãrii fisierului
Mic: 962x548 pixeli
Mediu: 1152x657 pixeli
Mare: 1354x772 pixeli
Aceste optiuni de dimensiuni pentru prezentãri se pot modifica direct în codul HTML <iframe>, dacã
este necesar. Prezentarea este rulatã în browserul preferat, pe orice tip de dispozitiv (PC, tabletã, telefon).
În cazul în care nu se doreste gãzduirea fisierelor direct pe serverul agentiei, prezentãrile pot fi gãzduite
gratuit, timp de 12 luni consecutive de la livrare. Dupã 12 luni, costurile de gãzduire sunt de 50 lei/lunã
per proprietate.
Optional
YOU media pune la dispozitie servicii optionale de asistentã tehnicã contra-cost pentru integrarea
turului virtual 3D al proprietãtii imobiliare.
Vizionare online în mod Realitate Virtualã - cu conexiune la internet
Procesul este identic ca la modul offline, descris anterior.
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Instructiuni de prezentare live la distantã, împreunã cu clientii

Prezentãrile tururilor 3D create de cãtre YOU media se pot viziona online LIVE, de la distantã,
împreunã cu clientii tãi.
Pentru a initia o vizionare LIVE la distantã împreunã cu clientii tãi
1 mergeti pe www.markk.info/live
2 introduceti numele dvs.
3 copiati si lipiti locatia URL a turului 3D pe care vreti sã îl prezentati in cãsuta de dialog
4 apãsati pe butonul Start Virtual Showing
În momentul în care s-a deschis prezentarea,
faceti click pe butonul de Share, localizat în coltul din dreapta sus.
Acum aplicatia vã va genera un nou link securizat pe care trebuie sã îl trimiteti clientului.
Clientul va accesa acest link cu ajutorul unui browser de internet, fie de pe telefon, tabletã
sau de pe PC.
Clientul va trebui sã completeze numele sãu si sã apese pe butonul de continuare.
În momentul în care clientul s-a conectat la sesiune, simbolul de utilizator va arãta numãrul
de vizitatori conectati la aceastã vizionare live, precum si numele lor.
Prezentatorul are functia de gazdã si detine controlul exclusiv asupra prezentãrii. Clientii nu pot prelua
controlul prezentãrii.
Clientii vor vedea live ceea ce face prezentatorul în timpul turului virtual 3D.
Prezentatorul poate explica astfel diverse detalii despre proprietate, în direct, iar clientii pot primi
rãspunsuri imediat si concret.
Vizitatorii nu vor vedea nimic altceva de pe ecranul prezentatorului, ci doar prezentarea turului 3D.
Aplicatia nu are capabilitate de a face Screen Share sau de a transmite date audio dar optiunea de
multitasking cu alte aplicatii de genul Whatsapp, este posibilã.
La finalizarea sesiunii de prezentare live, gazda poate închide fereastra de browser.
Astfel, sesiunea va fi închisã iar vizitatorii nu vor mai avea acces la prezentare.

Note:
- vizionarea în mod Realitate Virtualã nu este compatibilã cu prezentarea live la distantã.
- pot fi conectati pânã la 1000 de utilizatori simultan la o sesiune de vizionare live.
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Instructiuni de integrare a prezentãrilor virtuale 3D pe Facebook
Prezentãrile 3D create de cãtre YOU media nu se pot integra în mod direct pe Facebook ca aplicatie
de sine stãtãtoare din cauza limitãrilor platformei FB, dar în schimb se pot posta linkuri cãtre turul 3D.
Odatã ce vizitatorul a dat click pe link, se va deschide o filã nouã de browser si se poate parcurge
turul 3D integral.
Cum sã integrati un tur 3D în pagina de Facebook?
Lipiti o adresã URL a turului virtual 3D într-o postare pe Facebook.
FB va prelua o imagine de previzualizare staticã a acestui tur.
Acest lucru este aproape de încorporare, deoarece aratã o previzualizare a unui anumit tur 3D si
odatã ce vizitatorul face clic pe acestã imagine, turul se va deschide într-o filã nouã.
Important!
Deoarece aplicatia stabileste parametrii de vizualizare în link, înainte de a copia linkul turului 3D, alegeti
mai întâi cu atentie scena cu care vreti sã porneascã prezentarea si unghiul de vizualizare al camerei.
Aceastã imagine va deveni si punctul de început al turului 3D.
Dupã ce v-ati decis asupra acestui detaliu, copiati linkul si îl lipiti în postarea Facebook.
Instructiuni de integrare a prezentãrilor virtuale 3D pe Instagram
Cum sã integrati un tur 3D în pagina de Instagram?
Instangram suportã exclusiv postãri cu materiale foto sau video, fãrã a avea posibilitatea de a crea
linkuri directe din postare.
Pentru a crea o postare IG, faceti un screen shot al turului 3D, creati o postare tip imagine, iar in
descrierea postãrii puteti introduce un link cãtre turul 3D.
Pentru a crea postãri cu linkuri multiple, sunt necesare aplicatii specializate de genul Linktree, Linkin.bio,
sau servicii specializate care fac posibilã legarea postãrilor cãtre un site specific precum cel al agentiei
dvs.
Instructiuni de integrare a prezentãrilor virtuale 3D pe YouTube
Cum sã integrati un tur 3D în pagina de YouTube?
YouTube suportã exclusiv postãri cu materiale video, cu posibilitatea de a crea linkuri directe în
descrierea textualã a clipului si sub forma de Anotãri (annotationa).
Pentru a crea o postare YT, faceti un video general, creati o postare iar in descriere puteti introduce
un link cãtre turul 3D, urmând aceleasi linii de ghidare precum a fost mentionat la sectiunea de integrare
în Facebook.
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