Virtuele bezichtigingen

Presenteer vanaf nu het actuele aanbod op funda
of funda in business met een virtuele tour
Met de introductie van ‘virtuele bezichtiging’ van funda voor de Oculus Rift kunt u uw klanten een unieke ervaring
bieden. Een object kan nu virtueel beleefd en bezichtigd worden op uw eigen kantoor!
Het object dient op funda of funda in business te staan en te beschikken over minimaal één 360º foto. Voor een
optimale virtuele beleving en bezichtiging hoeft u alleen de Oculus Rift op te zetten en met het hoofd te draaien. Door
langduriger naar een hotspot te kijken is het zelfs mogelijk naar andere ruimtes te navigeren.

Start met virtuele bezichtigingen op uw kantoor in vier stappen!
Stap 1
Installeer het programma van funda voor de Oculus Rift
nn Ga naar fundadesk.nl/virtuele-bezichtiging en klik op het icoon van het programma ‘virtuele bezichtiging’ van
funda. Volg nauwkeurig de stappen en installeer het programma. Na installatie verschijnt het programma
‘virtuele bezichtiging’ op uw bureaublad.
nn Minimale vereisten: een PC of laptop met Windows. Daarnaast moet er een USB-uitgang zijn en een DVI-D of
HDMI poort.

nn Aanbevolen: een PC of laptop met een ATI/Nvidia grafische kaart, met de mogelijkheid voor het draaien van de
huidige generatie 3D-games op een resolutie van 1080p met 75fps of hoger.

Stap 2
Installeer de Oculus Rift
nn Installeer de Oculus Rift zoals aangegeven in het instructieboekje van Oculus Rift. Stap 1 kunt u overslaan; dit
is al gebeurd toen u het programma ‘virtuele bezichtiging’ van funda heeft geïnstalleerd. Stap 4, 5 en 6 zijn niet
nodig.
nn Start de Oculus Config Utility.
nn Ga naar ‘Tools’ -> ‘Rift Display Mode…’.
nn Klik ‘Extend Desktop to the HMD’.
nn Klik ‘Apply’.
nn Klik ‘Close’.
nn Klik ‘Close’.
Wanneer de installatie goed is verlopen, dan kleurt het lampje op de Oculus Rift blauw in plaats van oranje.

Stap 3
Open het aanbod
nn Open het programma ‘virtuele bezichtiging’ van funda op uw bureaublad.
nn Vul uw kantoornummer in en kies voor ‘funda’ of ‘funda in business’.
nn U komt bij het woningaanbod op funda terecht dat beschikt over minimaal één 360º foto. Bij deze objecten is nu
de knop ‘virtuele bezichtiging’ zichtbaar. Zo kunt u naast uw eigen aanbod, ook het aanbod tonen van andere
makelaarskantoren.

Stap 4
Start de virtuele tour!
nn Klik op de knop ‘virtuele bezichtiging’ rechts van het object en volg de instructies.
nn De foto’s zullen nu gepresenteerd worden als virtuele tour! U kunt gemakkelijk op de pc een andere foto
aanklikken.
nn Wanneer de foto’s over ‘hotspots’ beschikken is het voor de drager van de Oculus Rift mogelijk zelf door
verschillende ruimtes te navigeren en het gehele object te bekijken. Dit kan gedaan worden door met de ogen
minimaal twee seconden te kijken naar de hotspots.

Tip:
Vraag uw medialeverancier voortaan de 360º foto’s te voorzien van hotspots.

Disclaimer
Het gebruik van het programma van funda voor de Oculus Rift is geheel voor uw eigen rekening en risico. Funda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
gevolgen van het gebruik van het programma van funda voor de Oculus Rift.
De Oculus Rift is niet via funda te verkrijgen, maar alleen via Oculus zelf via www.oculus.com/order.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar fundadesk.nl/virtuele-bezichtiging
Bel 020-561 82 29 of mail naar customerservice@funda.nl

