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Exportando para a web

Pode ser feito o upload do virtual tour na internet, seja como uma nova página da web 

(visualizando apenas o virtual tour) ou como parte de uma página web existente (integrar o virtual 

tour na página de descrição do espaço correspondente). O visitante não necessita de nenhum 

software para ver o virtual tour. Quando publicado on-line pode ser visto por qualquer pessoa.

Exportando como ficheiro

Este formato publica o virtual tour como um arquivo, que pode ser usado localmente. Isso significa 

que pode passá-lo via CD, USB ou e-mail e seu público pode executar o virtal tour sem necessidade 

de conexão à internet ou software extra. Basta clicar duas vezes no arquivo e a virtual tour 

começará a ser executada em qualquer computador.

Hospedagem

O serviço de hospedagem de virtual tour na internet é útil para quem não domina programas de 

FTP ou como fazer o upload de quais arquivos para o servidor, desta forma será criado um link para 

que pode enviar para os seus clientes, integrar numa página web.

 

Otimizado para telemóvel e tablet

Ao publicar o virtual tour, este está otimizado para exibição em telemóveis e tablets. Isso publicará 

uma versão alternativa e menor do virtual tour, que economiza o uso da internet e faz com que o 

virtual tour funcione com mais facilidade, sem qualquer compromisso de qualidade.



INTERFACE

HOTSPOT
(guia de acesso)

Design

Design personalizado. Botões e barra de menú com design personalizado.

Loading

Quando o virtual tour está a ser carregado, pode incluir imagem ou vídeo, texto e logotipos de forma 

a personalizar o virtual tour.

         Interligação entre panoramas

Usando hotspots, os panoramas podem ser vinculados, por exemplo, dois quartos adjacentes. Ao 

clicar no ponto de acesso, o panorama vinculado será aberto e o seu público sentirá vontade de se 

mudar para a próxima sala. Desta forma, permite criar uma verdadeira caminhada e o visualizador 

tem liberdade de se mover para onde deseja.

          Planta interativa

Através da planta permite ao visualizador escolher a área que pretende ver.

          Álbum de fotografias

Janela que exibe o álbum de fotografias que pode conter texto.

 

          Janela vídeo

Janela personalizável que exibe exclusivamente vídeo

          Janela Pop-up 

Uma janela pop-up exibe informações extras para seus clientes quando clicados. A janela pop-up 

pode conter uma imagem com tex to descritivo. É ideal para dar detalhes extras sobre um 

determinado ponto ou objeto em seu panorama. A janela pop-up é totalmente personalizável.



          Áudio imersivo 

Permite colocar arquivos de áudio diferentes em diferentes áreas do panorama, ou simplesmente 

um arquivo áudio para o virtual tour geral. As transições suaves entre as zonas de som imitam a 

forma como se ouviria diferentes coisas de diferentes direções, tornando a experiência real, mas um 

outro nível.

          Efeito de lente

 Os alargamentos das lentes são artefactos visíveis de luz dispersa que se costuma ver ao apontar 

uma lente para uma fonte de luz. Esse efeito pode ser simulado tornando a experiência mais real.

          Documento PDF

Através de um botão pode ser visualizado um documento em formato PDF

          Link a websites

Botão que pode desencadear a ação de abrir uma página web pré-selecionada.

          Redes sociais

Pode incluir botões com as suas redes sociais, de forma fácil os visitantes podem aceder às suas 

redes sociais.

          Partilha em redes sociais

Ao partilhar um link nas redes sociais, o virtual tour é automaticamente exibido de forma ideal. A 

imagem, a descrição e o texto são exibidos em um formato ótimo para maximizar a visualização.
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