
  

Interaktywne Wizualizacje Architektoniczne 3D
Najlepszy sposób na prezentację projektów architektonicznych

Świetni architekci przedstawiają swoje projekty tak, żeby zachwycały. Potrafią opowiadać o nich w
taki sposób, aby Klient dokładnie wiedział co dostanie i za co zapłaci inwestując nierzadko setki
tysięcy złotych.  My oferujemy możliwość przygotowania do każdego pomysłu architektonicznego
interaktywnej wizualizacji. Pomagamy stworzyć opowieść i dajemy możliwość spaceru po projekcie
– zupełnie, jak w supergrze komputerowej. Dzięki nam oczekiwania Twoich Klientów nigdy dotąd
nie miały szansy zostać uchwycone tak realnie, jak dziś! 

Udostępniamy nowoczesną usługę, polegającą na produkcji hiperrealistycznych wizualizacji
w środowisku Unreal 4 – jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie silników
na świecie, wykorzystywanego do produkcji  gier komputerowych. IVA 3D to rozwiązanie,
które  pozwala  na  tworzenie  interaktywnych,  trójwymiarowych  obrazów  z  projektów
architektonicznych  różnego  typu.  Przygotowane  dzięki  niemu  wizualizacje,  osadzone  w
wirtualnej rzeczywistości, pozwalają na swobodne poruszanie się po obrazowanym obiekcie
i wprowadzanie w nim koniecznych zmian. 

Usługa IVA3D w połączeniu z  atrakcyjną oprawą graficzną gwarantuje  pełną satysfakcję
Klienta oraz doświadczenia wizualne na takim samym poziomie, jaki dostępny jest graczom
supergier  komputerowych  typu  Wiedźmin  3.  A  wszystko  to  w  formie  kompatybilnej  z
technologią przyszłości - goglami do wirtualnej rzeczywistości typu Oculus Rift i HTC Vive.
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Korzyści, jakie zapewnia rozwiązanie IVA3D

Umożliwia natychmiastową modyfikację otoczenia

Koniec z uciążliwym i czasochłonnym procesem renderowania obrazu i wprowadzania poprawek
- nasze rozwiązanie oferuje możliwość dokonywania natychmiastowych zmian w projekcie w
zadanych  parametrach.  W  przeciwieństwie  do  klasycznych  programów  architektonicznych,
takich jak AutoCad, Revit LT, Archicad czy choćby Sketchup, wizualizacje IVA3D pozwalają na
łatwą i szybką ingerencję w wygląd prezentowanego otoczenia, wszystko w czasie rzeczywistym.

Chcesz  pokazać  kilka  kolorów  ścian  lub  przedstawić  zaprojektowane  wnętrze  w  różnym
oświetleniu? A może chcesz sprawdzić, jak będzie wyglądać w danym pomieszczeniu drewniana
czy kamienna posadzka? Dzięki usłudze IVA3D dokonasz tego za pomocą kilku kliknięć.

Jest absolutnie prosta i intuicyjna w obsłudze

Projekty tworzone przez nas w IVA3D dostarczamy do partnerów i klientów
gotowe  do  prezentacji  na  ekranie  bądź  w  goglach  do  wirtualnej
rzeczywistości. Jakakolwiek specjalistyczna wiedza, konieczność posiadania
drogich programów graficznych czy umiejętność ich obsługi jest zupełnie
zbyteczna.  Myszka  i  klawiatura  pozwalają  na  intuicyjną  nawigację  po
otoczeniu  projektu,  a  klikanie  w  pojedyncze  obiekty  pozwala  szybko  je
modyfikować, zgodnie z przygotowanymi przez nas parametrami.

Wspiera technologię Oculus Rift i rzeczywistość wirtualną

Chciałbyś  mieć  możliwość  interakcji  i  wejścia  do  zaprojektowanego  pomieszczenia?
Ustawienia się za kanapą bądź zerknięcia przez okno? Pokazania Klientowi, jaki będzie miał
widok z wnętrza swojej willi o zachodzie słońca? 
IVA3D  umożliwia  oglądanie  wizualizacji  Twojego  projektu  w  wirtualnej  rzeczywistości.
Wystarczy podłączyć gogle typu Oculus Rift do komputera a klient poczuje się, jak gdyby
faktycznie  chodził  po  zaprojektowanym  pomieszczeniu.  Będzie  po  prostu  zachwycony
efektami!

(Obecnie zapewniamy pełną współpracę z narzędziem Oculus Rift. W przyszłości planujemy rozszerzyć nasze usługi o wsparcie
dla technologii HTC Vive i innych hełmów obsługujących wirtualną rzeczywistość)  
Żródło grafiki - www.oculus.com

Wiele źródeł i plików wyjściowych

Nasz zespół jest w stanie przygotować wizualizacje na
podstawie wielu różnych źródeł i plików wyjściowych
–  od  szkiców  i  rysunków  architektonicznych,  po
projekty  tworzone  w  klasycznych  programach  do
projektowania 2D i 3D (takich, jak: AutoCad, Revit LT,
Autocad Architecture, Archicad czy Sketchup).
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https://youtu.be/nSZR8CJG9wM


Wycena
Każda wycena projektu w IVA3D realizowana jest  indywidualnie  – zgodnie  z  potrzebami,  wytycznymi  i
wymogami  Klienta.  Zapraszamy  do  obejrzenia  wykonanej  przez  nas  prezentacji  funkcjonowania  oraz
możliwości, jakie oferuje rozwiązanie pod adresem: www.sigmagames.pl/iva3d

Najnowsza wizualizacja podkreślająca urok salonu w sieci butik I Like!

Stworzyliśmy  od  podstaw  projekt  wizualizacji  salonu  ogólnopolskiej  sieci  odzieżowej  butik  I  like!
zlokalizowanego w Centrum Handlowym Warszawa Wileńska o powierzchni 140m2,. Projekt przygotowany
został na bazie przekazanych plików AutoCad oraz Sketchup, a także rysunków niezależnej artystki. 
Ta niesamowita wizualizacja powstała w ciągu 4 tygodni - grafiki w ofercie przedstawiają tenże salon. 

Zapraszamy do kontaktu i indywidualnej wyceny IVA3D

Kontakt

Osoba  odpowiedzialna
za  rozwój  projektu
IVA3D, przygotowywanie
wycen  i  utrzymywanie
kontaktów z  Partnerami
oraz Klientami firmy:

Krystian Krzyszczuk 
+48 501059524  
krystian.krzyszczuk@sigmagames.pl

Firma działa na rynku od 2009 roku, jest zarządzana
przez  osoby  z  wieloletnim  doświadczeniem
biznesowym  oraz  sukcesami  na  polu  usług,  które
obejmują:  tworzenie  gier  komputerowych,
poważnych gier i grywalizacji w biznesie, projektów
wykonanych  z  wykorzystaniem  technologii  3D  i
wirtualnej  rzeczywistości  oraz rozwiązań z  zakresu
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 

Młody  i  ambitny  zespół  tworzą  utalentowani
programiści,  graficy  oraz projektanci,  którzy  każde
zlecenie traktują, jako indywidualne wyzwanie.
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