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AUTOMATINĖ FOTOSTUDIJA MAŽO DYDŽIO PRODUKTAMS



Jūsų produktai dėmesio centre!
AUTOMATINĖ FOTOSTUDIJA MAŽŲ PRODUKTŲ FOTOGRAFAVIMUI

Žiūrėti vaizdą!

360° VAIZDAS

NUOTRAUKOS SKIRTINGAIS KAMPAISorbitvu.com/radio VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

STATINĖS NUOTRAUKOS



Efektyvu
⊲ automatinis fono pašalinimas
⊲ kompleksinis vaizdų fiksavimas ir apdorojimas 
⊲ tiesioginis vaizdo turinio perkėlimas į jūsų 
svetainę
⊲ aukštos kokybės nuotraukos jūsų svetainei vos 
per keletą sekundžių
⊲ Kelių vaizdų fiksavimas vienu metu su keliomis 
kameromis

Paprasta naudoti
⊲ greitas ir lengvas fotoaparato padėties reguliavimas
⊲ integruota kameros ir apšvietimo kontrolė
⊲ iš anksto paruošti ruošiniai
⊲ Live View vaizdo peržiūra prieš fotografavimą

Lankstu
⊲ automatinis 360° vaizdo fiksavimas
puikiai tinka aksesuaramas, smulkiai 
elektronikai, kosmetikai ir pan. fotografuoti
⊲ statinės ir  360° nuotraukos bei vaizdo įrašai 
⊲ suderinama su Canon DSLRs
⊲ nuotraukos internetinei svetainei,  rinkodarai 
ar spaudai
⊲ integruoti įrankiai internetinei rinkodarai

Automatizuotas vaizdo fiksavimas ir fono iškirpimas, sutrumpintas post produkcinių 
darbų laikas ir nepriekaištingos kokybės nuotraukos akimirksniu.

Šviesų ir fotoaparato 
valdymas
Programinė įranga automatiškai 
suaktyvina fotoaparato ir LED 
šviesos parametrus pagal 
pasirinktą arba iš anskto 
nustatytą ruošinį.

“IQ Mask” ir natūralus 
šešėlis
Fonas automatiškai 
pašalinamas fotografuojant. 
Programinė įranga taip pat gali 
aptikti šešėlį ir išlaikyti jį 
galutiniame rezultate.

Apdorojimas( post 
produkcija)
Galima aktyvuoti individualius 
apdorojimo nustatymus, pvz. 
kontrastą, sodrumą, spalvas, 
ryškumą ir t.t.

Automatinis apkarpymas 
ir pozicionavimas 
Nufotografuotas produktas 
automatiškai apkarpomas. 
Pridedamos papildomos paraštės ir 
produktas paveikslėlyje išdėstomas 
pagal pateiktus poreikius.

Multi-eksportas
Statines nuotraukas, 360° 
vaizdus ir video įrašus galima 
keisti ir eksportuoti vienu ar 
keliais formatais. Taip pat gali 
būti keičiamas fonas į spalvotą 
ar su pasirinktu vaizdu.

AUTOMATINIS VAIZDO KŪRIMO PROCESAS

papildomi priedai

PAGREITIS E-KOMERCIJAI
⊲Lengva integracija & lankstūs talpinimo planai
⊲ Įskiepiai e-komercijai

 ⊲ Kasdienės vaizdo duomenų kopijos
⊲ Patogus prieinamumas (dumenų replikacija)
⊲ CDN – greitas vaizdo pateikimas 
⊲ Visada atnaujinta programinė įranga ir įskiepiai

„ORBITVU SUN“ yra skaitmeninio turinio ir e-komercijos 
spartinimo platforma, taip pat įrankių rinkinys, 
padedantis jums reklamuoti savo produktą internete.

ALPHASHOT 360
FOTOGRAFAVIMO SPRENDIMAS MAŽIEMS PRODUKTAMS
Kompaktiška automatizuota fotografijos studija su automatiniu fono pašalinimu. Sistema gali fotografuoti 
statinius ir  360 ° vaizdus bei fimuoti vaizdo įrašus. Ji gali būti naudojama mažiems ir vidutiniams 
daiktams, pradedant kosmetika, baigiant maža elektronika, akiniais ar avalyne.

GREITAS KAMEROS POZICIJOS KOREGAVIMAS

SUPROGRAMUOTAS FUNKCINIS MYGTUKAS
SUKURTAS NAUDOTI SU USB JUNGTIMI

DURYS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
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ĮRANKIAI INTERNETINEI RINKODARAI
⊲ Integracija socialinei žiniasklaidai
⊲ 360° Orbittour - interaktyvios 
produktų nuotraukos & detalių išryškinimas 
⊲ QR kodo generavimas

PALAIKYMAS
⊲ 360° HTML5 grotuvas
⊲ Vaizdo įkėlimas į e- parduotuvę vieno 
mygtuko paspaudimu

⊲⊲  Suderinta su naujausiomis internetinėmis 
technologijomis/platformomis
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GREITA IR LENGVA VAIZDINIO TURINIO GAMYBA



1. PRODUKTŲ POZICIONAVIMO RINKINYS  [order code 232A1]
Lazerio žymeklis, palengvinantis produkto padėties nustatymą. Plokštės viduryje rodo dvi sukryžiuotas linijas. Lengvai ir greitai padeda
pozicionuoti produktą, ypač aktualu kai daromos 360° nuotraukos.

2. ANTI-ATSPINDŽIŲ RINKINYS [order code 232A13]
Plastikinis įdėklas padedantis pasiekti švelnią, prislopintą šviesą ir taip valdyti atspindžius.

3. VERTIKALUS KAMEROS LAIKIKLIS [order code 232A17]
Fotoaparato tvirtinimas, leidžiantis pastatyti fotoaparatą vertikalioje padėtyje, kad būtų patogu fotografuoti aukštesnius ( vertikalius)
produktus.

Svoris 60 kg (132,3 lb)
Max apkrova 3 kg (6,6 lb)
Maitinimo šaltinis 100-230VAC, max. 770W

Techninė specifikacija

Papildomi priedai

ALPHASHOT 360
[order code 232H2]

ĮRENGINIO SUDĖTIS
Techninė įranga
2 × priekinės šviesos
2 × viršutinės šviesos
1 × pusiau permatoma plokštė
1 × apšvietimas pagrindui
1 × USB laidų rinkinys

Programinė įranga
⊲ ORBITVU STATION licenzija
⊲ ORBITVU VIEWER licenzija
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Max. objekto dydis fotografavimui 30×30×30 cm 
(12"×12"×12") object [W×H×D]

Specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Kompiuteris ir 

fotoaparatas neįtraukti.
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ORBITVU STATION 

1. Kameros suderinamumas: Canon DSLR
2. Programinės įrangos suderinamumas: Mac OS X arba windows
3. Kelių kamerų valdymas: taip, iki 5 kamerų
4. Post-produkcija: valdoma programinė įranga 
5. 
6. 
7.
8.

Fono pašalinimas: automatinis su IQ-Mask statinėms nuotraukoms 
360° formatas: HTML5, animuotas GIF
Video Įrašai: MOV, MP4, animuotas GIF
Nuotraukų formatai: png, jpeg, tiff, bmp, RAW + png maskuotė, kiti išoriniai 
formatai

ORBITVU VIEWER

1. 360° technologija: HTML5 grotuvas

2. Didelis priartinimas: neriboto priartinimo technologija

3. Pritaikyta mobiliems įrenginiams: prisitaikantis dizainas

4. Momentinė sukimo technologija: nereikia laukti kol bus įkeltas 

5. 360 Suderinamumas: bet kurios naršyklės HTML5 palaikymas



www.orbitvu.lt

„Orbitvu“ veikla prasidėjo daugiau nei prieš 20 
metų.
Gimus skaitmeninei fotografijai ir elektroninei 
prekybai atsirado naujų poreikių ir galimybių 
demonstruoti produktus internete. Skaitmeninio 
turinio sukūrimui reikalingi geros kokybės vaizdai, 
kuriuos galima padaryti per trumpą laiką ir už 
prieinamą kainą. Tradicinė fotografija ir rankiniai 
post produkciniai procesai gali duoti aukštos 
kokybės rezultatus tačiau yra lėti sudėtingi ir 
brangūs. „Orbitvu“ iš tradicinės fotografijos 
perėmė geriausius rezultatus ir pavyzdžius, kuriuos 
suderino su pažangiomis programinės ir foto 
įrangos naujovėmis. „Orbitvu“ tikslas yra 
automatizuoti ir optimizuoti skaitmeninio turinio 
kūrimą, gamybą ir naudojimą produktų pardavimo 
ir rinkodaros veikloje.
Orbitvu sprendimai jums padės:

Automatizuoti procesus ir sumažinti produktų 
fotografavimo išlaidas
Pagerinti savo produktų atvaizdavimą internete bei 
padidinti vartotojų susidomėjimą
Pakeisti esamą stereotipą apie fotografavimą iš 
„ilgai ir brangiai“ į „greitai ir pigiai“ 

Oficialus Orbitvu atstovas Baltijos šalyse 
UAB 7natos

+370 618 49 929
info@orbitvu.lt




