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Jak funguje ovládání virtuální prohlídky?
Ovládání virtuální prohlídky se liší pro počítač a mobilní zařízení/ tablety.
Virtuální prohlídka se na PC/ Mac ovládá pomocí myši, držením levého tlačítka
pohybujete požadovaným směrem a kolečkem myši přibližujete (vpřed) a
oddalujete (zpět) záběr. Na mobilním zařízení/ tabletu ovládáte prohlídku
dotykem prstu, prohlídku přiblížíte pohybem dvou prstů směrem od sebe a
oddálíte pohybem prstů směrem k sobě.

Kako funkcionišu virtualne ture?
Podešavanje (bilj.prev.:upravljanje) virtualnih tura je različito za računala i
mobilni uređaji / tableti. Virtualna tura na PC / Mac se upravlja pomoću miša,
pridržavanjem lijeve tipke miša okretate u zahtijevanom smjeru i kotaćićem
miša približavate (naprijed) i smanjujete (povratak) shoot. Na mobilnim
uređaju/ tabletu upravljate turu dodirom prsta, turu približavate okretanjem
(bilj.prev.:pomicanjem) dva prsta u smijeru od sebe i smanjivate okretanjem
prsta prema sebi.

Jak je možné virtuální prohlídku využít?
Virtuální prohlídky jsou primárně určeny k prezentaci jakéhokoliv prostoru
(hotely, restaurace, obchody, golfové hřiště, kulturní památky a další) na
webových stránkách. Nahrazují zastaralé statické fotografie a díky své
interaktivitě se umísťují i na homepage. Navíc se zobrazují bez aplikace i na
mobilních zařízeních a tabletech. Sdílením přes sociální sítě, emailem a
rezervačnímu tlačítku Vám získávají nové klienty.

Kako je moguće koristiti virtualnu turu?
Virtualne ture su prvenstveno namijenjeni za predstavljanje bilo kojeg prostora
(hoteli, restorani, trgovine, golf igrališta, kulturne znamenitosti i više) na web
stranicama. Zamjenjuju zastarjele statičke fotografije i radi svojeg
interaktivnosti su smještene (bilj.prev.:postavljene) na homepage. (bilj.prev.:na
početnoj stranici). Osim toga se prikazuju bez aplikacije također na mobilnim
uređajima i tabletama. Dijeljenje kroz socijalne mreže, e-mailom i gumba za
rezervaciju Vama donose nove klijente.

Na jakých zařízeních je možné prohlížet virtuální prohlídku?
Virtuální prohlídky fungují na většině operačních systémů (Windows, Mac iOS)
a ve všech prohlížečích (Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) na Vašem
počítači. Dále je možné prohlížet virtuální prohlídky bez aplikace na mobilních
zařízeních a tabletech včetně iPhonu a iPadu.

Na kojim uređajima je moguće vidjeti pregledavati virtualnu turu?
Virtualne ture funkcionišu na većini operacijskih sistema (Windows, Mac iOS),
te u svim preglednicima (Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) na vašem
računalu. Također možete pregledavati virtualne ture bez aplikacije na
mobilnim uređajima i tabletima, uključujući iPhone i iPad.
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Što znači virtualna tura?
w
.c
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Virtualna šetnja je sustav međusobno povezanih 360 shoota (bilj.prev.:snimaka),
c u -tr a c k
ili "lopte (bilj.prev.:kugle,loptice)", koji se mogu prebacivati između. Zajedno s
drugim dodatnim funkcijama stvaraju sveobuhvatnu povezanu prezentaciju koja
se može impementirati (bilj.prev.:provoditi) ne samo u web stranice.
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Co je virtuální prohlídka?
.c
.d o
Virtuální
prohlídka je systém navzájem propojených 360° záběrů neboli "koulí",
c u -tr a c k
mezi kterými lze přepínat. Tvoří společně s dalšími přídavnými funkcemi
ucelenou propojenou prezentaci, kterou lze implementovat nejen do webových
stránek.
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Získejte více objednávek a zákazníků přímou rezervací, sdílením prohlídky přes
sociální sítě, šířením pomocí emailu a vyhodnoťte výsledky díky statistice Google Analytics. Všechny naše virtuální prohlídky jsou nafoceny v nejvyšší
HDR kvalitě, zobrazují se na všech zařízeních včetně iPhonu/ iPadu a neustále
pracujeme na nových funkcích. Na mobilních zařízeních a tabletech není
potřeba speciální aplikace, navíc si můžete užít jedinečnou funkci „Gyro“.

Dobijte više narudžba i klijenta preko direktne rezervacije, dijelenjem kroz
socijalne mreže, širenje putem e-maila i procjenite rezultate kroz statistike Google Analytics. Sve naše virtualne ture su fotografirane u HDR najvišem
kvalitetu, prikazuju se na svim uređajima, uključujući iPhone / iPad i konstantno
radimo na novim funkcijama. Na mobilnim uređajima i tabletima ne treba
posebna aplikacija, naviše možete uživati jedinstvenu funkciju "Gyro".

10 x proč s námi
 nejvyšší kvalita produktu na trhu za příznivou cenu
 neustálý vývoj a vylepšování produktu
 propojení se sociálními sítěmi
 využití nejnovější technologie Html 5
 kompatibilita s převážnou většinou zařízení a prohlížečů
 možnost virálního šíření
 zdarma hostování virtuální prohlídky na našem serveru
 profesionální a zkušený tým (mezinárodní zkušenosti)
 možnost spolupráce ve více oblastech (cestovní kancelář, design,
restaurace)
 technická podpora produktu

10 x zašto izabrati nas
 najkvalitetniji proizvod na tržištu po pristupačnoj cijeni
 stalni razvoj i poboljšavanje proizvoda
 povezivanje sa socijalnim mrežama
 korištenje najnovije technologije Html 5
 kompatibilnost s velikom većinom uređaja i preglednika
 mogućnost virtualnog širenja
 besplatni virtualni hosting ture na našem serveru
 profesionolni i iskustni tim (međunarodno iskustvo)
 mogućnost suradnje u više područja (turistička agencija, dizajn, restoran)
 tehnička potpora produkta
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Kakav softver je potreban za pregled virtualne ture?
w
.c
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c u -tr a c k
Virtualna tura može biti pregledana u svakom redovnom pregledniku Explorer,
Safari, Firefox, Opera ili Chrome. Za pregled virtualne ture ne treba nikakav
poseban softver, i za pregled na mobilnim uređajima i tabletima nije potrebna
bilo koja aplikacija.
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Jaký software je pro prohlížení virtuálních prohlídek potřeba?
.c
.d o
c u -tr a c k
Virtuální
prohlídku lze prohlížet v jakémkoliv běžném prohlížeči Explorer,
Safari, Firefox, Opera nebo Chrome. K prohlížení virtuální prohlídek není
potřeba žádný speciální software a pro prohlížení na mobilních zařízeních a
tabletech není nutná žádná aplikace.
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