Prisliste 2019
Standard pakke: 8499,VR platform
Oculus Go VR brille
Samsung Galaxy Tablet
Intro kursus, samt opfølgningsmøde
Fri telefonsupport

Premium pakke: 10.999,VR Platform
Oculus GO VR brille
Samsung Galaxy Tablet
Intro kursus, samt opfølgningsmøde
Fri telefonsupport
Læderindlæg
Lader til VR Briller
Cover til Tablet
Taske

Abonnement pr. brille
Adgang til filmbibliotek ( 250+ film ) 2400,- pr år
Adgang til Backend ( upload egne film ) 1200,- pr. år
Adgang til programmer: 2400,- pr. år

Ønskes flere briller til samme tablet – kan disse tilkøbes.

Ved køb af 10 pakker tilbydes du 10 lokale destinationer visualiseret uden beregning
Ved køb af 15 pakker tilbydes du 20 lokale destinationer visualiseret uden beregning

Cloud VR Platform
Vi har bygget vores egen VR-platform, platformen er førende og de funktioner vi tilbyder er unikke,
ikke kun herhjemme men i hele verden. Vores platform gør bla. brugerne i stand til opleve VR
sammen, i et kontrolleret miljø. Styr mange VR briller samtidigt vha. en tablet, interager direkte i
videoen via tekst, billeder, tale, mm.
•
•
•
•

Tilslut mange VR briller samtidig og lad brugerne opleve det samme, sammen.
Du kan se med og styre, hvad brugerne ser i VR brillerne
Sessioner kan tilgås og styres fra hele verden
Styring af brillernes bevægelse og highlight af objekter.

Oculus Go:
Oculus Go er et alt-i-et headset som er bærbart og nemt at bruge. Headsettet er uden PC, kabler eller andet
besvær og er vores foretrukne til nemme og rigtig gode VR-oplevelser

Samsung Tablet:
Vi anvender Samsung Galaxy tabs da de kører på android platform og er simpel og hurtigt at anvende.
Tableten har 9.7 ” skærm

Intro kursus samt opfølgnings møde:
VI er eksperter i at implementere VR briller i kommuner og andre organisationer
Vi ved hvor vigtigt det er at levere produktet med en ordentlig introduktion for at opnå optimal udbytte.

Læderindlæg
Et læder indlæg som gør brugen af brillen nem at af spritte af.
Lader til VR Brille
Cover til Tablet
Taske

Abonnementer

Film bibliotek:
Film biblioteket indeholder over 250 forskellige oplevelser- oplevelserne strækker sig vidt: fra smukke film
af udenlandske hovedstæder og byer, over imponerende natur scenarier fra bla. Asien og USA til
fiskeauktion i Strandby.
Vi har mindfulness oplevelser, oplevelser med dyr, oplevelser fra lokalområdet samt de meste kendte
lokationer i Danmark
Eksponeringsterapi til borgere med angst, frygt for højder, spiseforstyrrelser, misbrug samt angst for
offentlig transportmidler.
Vi tilføjer løbende oplevelser til biblioteket.
Adgang til backend:
Adgang til vores backend gør det muligt at uploade film direkte til din egen sky og ud til de briller du vælger
skal have adgang.

Adgang til programmer:
Få adgang til vores kognitive træningsprogrammer, samt nogle helt nye træningsprogrammer til bla.
Trænings-cykel, genoptræning og meget mere.
Vores editor er vores redigeringssoftware som lader dig redigere dine 360 film på en nem og overskuelig
måde og som sparer dig tid, ved at have en lynhurtig renderingstid.
Sidst men ikke mindst har editoren mulighed for at gøre dine 360 graders film interaktive ved at give dig
muligheden for at indsætte hotspots.

Kontakt info:
7311 5728
Contact@takeawalk360.com
Mandag til Fredag: 09.00-15.00

