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Wensen van klanten

      museale en erfgoedpresentaties
virtuele kunstgallerijen

   expo- en beurspresentaties
branding campagnes

vastgoed, architectuur
       leisure en travel belevingstours

actualiteiten in 3D/360graden

VRPODIA levert interactieve 3D presentaties. Het is uniek vanwege 
zijn modulaire en flexibele eigenschappen, waardoor dynamische 

interactieve 3D presentaties gerealiseerd kunnen worden, die draaien 
op consoles, tablets en standaard browsers.

  Inzetbaarheid van VRPODIA 
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thematische
presentaties

fotorealistisch
realtime 3d

linked
spaces

web
embed

VRPODIA creert virtuele presentaties in 3D, 
waarin de bezoeker rondvliegt, van object naar object, en van 
ruimte naar ruimte. 

De presentaties worden dynamisch geladen en realtime 
gerendered in de browser (online), inclusief belichting, special-
effects en camera-bewegingen. De bezoeker kan zelf zijn reis 
bepalen.

Ruimten zijn herbruikbaar en kunnen in meerdere thematische 
presentatie worden samengevoegd door ze te linken. U kunt 
zelfs ruimten van andere beheerders linken.

Presentaties kunnen gepubliceerd worden in een eigen url-
adres, zodat u bezoekers daar kunt ontvangen. Presentaties 
kunnen ook (meermaals) op bestaande paginas worden 
embed; op uw huidige website bijvoorbeeld.

  Toepassingen 

VRPODIA.com

VRPODIA.com
info@VRPODIA.com

+31-736212586

RAYS
.nl

by



  

videos

fotos

  Media files  in VRPODIA

3d objecten

websites

VRPODIA als media-browser integreert video op een geheel 
nieuwe manier. Videos worden in de ruimten op objecten 
geprojecteerd en het volume wordt aangepast naar gelang de 
afstand tot de kijker.

Door fotos en ander beeldmateriaal in een ruimte te plaatsen 
krijgen ze context. Alle bestandsformaten kunnen daarbij 
worden gebruikt, zoals jpg, gif en png.

U kunt bestaande 3D modellen importeren (waaronder .obj 
en .js files). Deze worden dan net als de overige elementen in 
de ruimten geplaatst. VRPODIA is daarmee een thematische 
3D viewer voor uw modellen.

Binnen VRPODIA kunt u ook externe websites linken. Deze 
worden dan als popup vertoond. Elk element in de ruimte kan 
een link naar een website (of ander web-element) hebben. 
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narrow 
casting

storylining

  Nog meer mogelijkheden 

space chat

gamification

De dynamische opbouw maakt het mogelijk om de vertoning 
van elementen en ruimten te plannen in de tijd. Daarmee is 
VRPODIA  een interactieve 3D narrowcasting tool. Bovendien 
kunnen bestaande webapplicaties geintegreerd worden. (bijv. 
rss feeds)

Neem de bezoeker mee in een storyline, langs verschillende 
ruimten en objecten. Zet de betreffende elementen in een 
storyline en VRPODIA doet de rest.

Laat bezoekers in een ruimte met elkaar communiceren over 
hun beleving. Bezoekers zien realtime wie er binnenkomt.

Koppel gamification aan uw presentatie, bijvoorbeeld een 
vraag/antwoord spel wanneer een bezoeker een element 
nadert.

webshop
Aan elk element in de ruimte kan een actie worden verbonden 
(zoals een aankoop, een abonnement, inschrijving e.d.). 
Indien van toepassing zal de bezoeker gelijk worden 
doorgeleid naar een shopping-cart. 
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