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VISION CONNECT EXPERIENCE



360° ÇEKİM
Profesyonel fotoğraf makineleri ve
özel lenslerden elde edilen
20000x10000 piksel fotoğrafların
birleştirilmesi ile oluşturduğumuz
360 derece görseller.

3D MODELLEME
Bilgisayar ortamında oluşturulan 
3D modeller üzerinden 
fotorealistik render görsellerin 
alınması.

Ne Yapıyoruz

ELTA PLATFORMUNDA 
YAYINLANMASI
Oluşturduğumuz 2D,360°,Video ve PDF
içeriklerini ELTA platformunda 
yayınlıyoruz. Yayınladığımız içerikleri 
Mobil, VR ve Web üzerinden 
erişebiliyorsunuz.

Render/Post Prodüksiyon
Mimari plan üzerinden 3D tasarlanan 
mekanların renderlarının tamamlanması ve 
post prodüksiyonun sürecinin ardından 
yayınlamaya hazır hale geliyor. 

Çekim/Post Prodüksiyon
Işık ve perspektif detaylarında fark yaratan 
profesyonel fotogtafçı ekibimiz ile mekanınızın 
360 görsellerini çekiyoruz. Çektiğimiz 
görselleri post prodüksiyonunun 
tamamlanmasından sonra yayınlamaya hazır 
hale geliyor.
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360° Web Mobil Uygulama VR/AR Entegrasyonu

PLATFORM



WEB KONTROL PANELİ 

Bulut Tabanlı Altyapı
Bulut tabanlı yapı ile hızlı içerik yükleme 
ve kolay güncelleme 

Anlık Raporlama 
Kullanıcı raporlarını ve uygulama ısı 
haritalarını tek tık ile çıkarabilme

360° Görüntüleme 
Herhangi bir uygulama ya da eklenti 
indirme zorunluluğu olmadan  web 
üzerinden sanal turlara erişim



VR/AR ENTEGRASYONU

(VR) Virtual Reality

• İOS/Android mobil uygulama 
üzerinden kolayca erişim

• Tüm VR başlıklarından erişim.

• Online ve offline olarak 
kullanılabilir.

(AR) Augmented Reality

• İOS/Android için özel dizayn edilmiş 
AR altyapısı.

• Kamerası üzerinden 3D içeriklerinizi 
deneyimleme.

• Online ve offline olarak kullanılabilir.



GUİDED TOUR

VR ENTEGRASYONU

AR ENTEGRASYONU

BULUT TABAN ALTYAPISI

Paylaşılan kullanıcının ekranını 
yönetebilme özelliği ile uzaktan satış 
sistemi.

Mobil uygulama ve VR donanımlarından 
sanal gerçeklik özelliğine geçiş.

Uygulama üzerinden artırılmış gerçeklik 
özelliğine kolayca geçiş. 

Bulut üzerinden kolayca uygulamayı 
yönetme ve kullanıcı takibi 
gerçekleştirme

360° APP



CASE STUDY

Emlak Konut 360°

Emlak Konut 360° uygulamasını Apple Store ve Android Store’da yayınlamasını 
gerçekleştirdik. Emlak Konut GYO’nun inşaatını tamamlamış olduğu 63 
projesinin uygulamada dijital entegrasyonunu gerçekleştirdik. Daha inşaat 
halindeki projeleri için mimari planlardan 3D modellemelerini gerçekleştirerek 
uygulamada yayınladık. Satış danışmanlarına verdiğimiz eğitim ile uzaktan satış 
süreçlerine Emlak Konut 360° sistemini entegre ettik.

GUİDED TOUR
Paylaşılan 

kullanıcının ekranını 
yönetibilme özelliği 

ile uzaktan satış 
sistemi.

EASY SHARE
Kolayca paylaşılabilen 

link ile tek tıkla bin 
kullanıcaya aynı anda 

sanal tur paylaşımı

VR/AR
Uygulama üzerinden 

tek tıkla sanal 
gerçeklik ve artırılmış 

gerçekliğe geçiş

CLOUD
Online yönetim 

paneli ile kolayca 
içerik yükleme ve 

kullanıcı takip özelliği
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