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3D WAYfinding

De applicatie laat de oprichting van 2D
en 3D interactieve navigatie-modules
toe, om de gebruikers te voorzien van
de positionering en vermelding van de
beste route vanaf de actuele positie
naar de geselecteerde bestemming, via
een virtuele tour

Digitaal signaal oplossing. Ideaal voor indoor tours van complexe
gebouwen zoals winkels, luchthavens, musea, tarieven, ziekenhuizen

Volg uw virtuele weg

Stap één - Maak je omgeving met de Editor
▷▷ Verbinding maken met de website voor toegang
tot de Editor (ga naar ‘’ Administration menu “).
▷▷ Importeer uw 2D / 3D-kaarten met behulp
van DWG, .dae, .fbx, .3ds formaten voor 3D-of
.png of .jpg formaat voor 2D.
▷▷ Selecteer uw interesse punten (POI) zoals
kamers, gangen, winkels, directory, sanitair,
vloeren, liften, trappen, etc.) en de positie van het
toestel om de gekozen weg te visualiseren. (Totem
/ kiosk).
▷▷ U kunt mogelijk optionele routes voor binnen
of voor uw 3D-ruimte creëren, met vermelding
van wandelgebieden
▷
▷ uw virtuele weg
Volg
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STAP 2 - Gebruik de Player dienst
▷▷ De Player dienst kan worden gebruikt via digital signage
systemen, via interactieve kiosken, LFD monitors, web en
mobiele toepassingen voor smartphones en tablets.
▷▷ Het systeem zal detecteren waar de gebruiker zich bevindt
met GPS-technologie en grafisch de route maken naar de
geselecteerde bestemming.
▷▷ Het kan worden aangepast voor elke eindgebruiker
apparaat (horizontaal / verticaal visualisatie) en kunnen via
Universal Platform Device.
▷▷

Meertalige functie.

▷▷ Download de gekozen route naar uw Smart phone, zodat
het u kan begeleiden.
Volg uw virtuele weg
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TOEPASSINGEN
In Indoor en Outdoor omgevingen
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Kantoorcomplexen.
Winkelcentra.
Hotel en resorts.
Evenementen.
Ziekenhuizen.
Musea.
Slimme steden.
Parken en Pretparken.
Gerechtsgebouwen.
Luchthavens.
Digitale verkeersborden.

Volg uw virtuele weg
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STERKE PUNTEN
▷▷ Routes ontworpen in 3 dimensie
omgevingen, Wegbeheer ook in gebouwen
met meerdere verdiepingen.
▷▷ Virtual tour in een gebouw in 3D.
▷▷ Nuttig om alternatieve routes aan
te geven in het geval van druk verkeer of
wegwerkzaamheden
▷▷ Interne Geolocatie om klanten te
begeleiden naar de geselecteerde POI.
▷▷ Kan scoren, coupons, beschrijvingen,
afbeeldingen, URL’s of POI afbeelden.
▷▷ Kan OFF-LINE gebruikt worden.

Volg uw virtuele weg
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3D WAYfinding is een SmartMedia product.
Bezoek onze website www.smartmediaworld.net
of schrijf naar europe@smartmediaworld.net
om een gratis demo aanvragen.

Volg uw virtuele weg

3D WAYfinding

