Spraw, aby Online-handel stał
się namacalny dzięki
rozszerzonej rzeczywistości
Możliwość wirtualnej dekoracji wnętrz za
pomocą prawdziwych obiektów sztuki

Wirtualna "przymierzalnia" z
elementami rzeczywistości
rozszerzonej do aranżacji wnętrz

Bezpieczne płatności i
natychmiastowa procedura
rozliczeniowa

Bogate katalogi obrazów
artystycznych i obrazów

Efektywna funkcjonalność
obsługi klienta

Sprzedaż dzieł sztuki zorientowana
społecznie

Intuicyjny, minimalistyczny, surowy
interfejs użytkownika oparty na
doświadczeniu

Nowoczesna
awangardowa platforma
do sprzedaży dzieł sztuki
Kooness - włoska firma zajmująca się
sztuką piękną, która reprezentuje interesy
współczesnych malarzy, współpracuje z
wybranymi międzynarodowymi galeriami i
kolekcjonerami oraz sprzedaje dzieła
sztuki za pośrednictwem interaktywnych
platform handlowych. Firma wyraziła chęć
uzyskania narzędzia rzeczywistości
rozszerzonej do wizualizacji obiektów
sztuki wystawionych na sprzedaż.

Dzięki pomocy Support.pl
platforma internetowa została
wyposażona w łatwy w obsłudze
i spektakularny system
rzeczywistości
rozszerzonej. Pozwoliło to
klientom firmy "przymierzyć"
wybrane przedmioty i sprawdzić,
jak będą one wyglądać we
własnych wnętrzach przed
dokonaniem faktycznego zakupu.

Z «okna» sklepu internetowego
do wnętrza klienta:
Aby przenieść sztukę do domu, biura, salonu lub miejsca
imprezy, użytkownik musi tylko ruszyć palcem

Oprócz wartości artystycznej, pewną
wartość mają obrazy, rzeźba, grafika,
ryciny i podobne obiekty sztuki. A
jeśli chodzi o sztuki wizualne i
obiekty tworzone przez znanych
artystów, ich wartość jest często
wysoka.

Nic dziwnego, że odwiedzający sklepy
internetowe i kolekcjonerzy mogą
również stanąć w obliczu
niezdecydowania o ostatecznym
wyborze.
Aby upewnić się, że zakupiony obiekt
jest wart inwestycji i odpowiada
istniejącemu wnętrzu oraz ułatwić
proces sprzedaży dla sprzedawcy dzieł
sztuki, firma Support.pl zapewniła
klientom Kooness możliwość
sprawdzenia, czy wybrany obiekt sztuki
odpowiada już znanemu wnętrzu.

Wyszukiwanie i
nawigacja w bogatym
katalogu dzieł sztuki
Aplikacja jest zintegrowana z
interaktywną platformą handlową
klienta poprzez konfigurowalny interfejs
aplikacji i zapewnia dostęp do bogatego
portfolio obiektów sztuki współczesnej od obrazów i rzeźb po fotografie i
drukowane grafiki.
Aby znaleźć dzieła sztuki odpowiadające
indywidualnym preferencjom, użytkownicy mogą
korzystać z katalogów, wyszukiwarek i
elastycznych opcji filtrowania z różnymi opcjami
wyszukiwania.

Poruszaj się, przeglądaj i sortuj
swoje dzieła sztuki według:

Imion
malarzy

Rozmiaru

Form
artystycznych

Wartości

Stylu

Lokalizacji

Kierunków
stylistycznych
i galerii

W porządku
alfabetycznym

Realistyczna wizualizacja
przyszłych zakupów za
pomocą iOS ARKit
Za pomocą iOS ARKit i kamer telefonu
komórkowego aplikacja rejestruje otaczającą
przestrzeń i umieszcza obiekty sztuki z
interaktywnego katalogu w miejscu, w którym
użytkownik planuje umieścić je w przyszłości.
Skanuje pionową powierzchnię pomieszczenia i
tworzy rzeczywistość rozszerzoną planów wnętrz
z nakładaniem się wybranych dzieł sztuki.

Dekoracja wnętrz jest
przechowywana w
pamięci telefonu
Gdy tylko użytkownik zaznaczy
możliwość zakupu przedmiotu do
swojego lokalu, może zrobić
zdjęcie przedmiotu w otoczeniu
swojego wnętrza i zapisać je w
galerii telefonu.
Po otrzymaniu do dyspozycji kilku
wariantów wizualizacji, miłośnicy
sztuki mogą wybrać najbardziej
odpowiedni wariant lokalizacji, aby
następnie umieścić w lokalu już
rzeczywisty obiekt.

Podłącz możliwości
mediów
społecznościowych:
Niech twoi użytkownicy
dzielą się swoimi
dekoracjami wnętrz z
przyjaciółmi i rodziną.
Aplikacja integruje się z Facebookiem,
Twitterem oraz chat roomami i pozwala
na dzielenie się zdjęciami wnętrz
rzeczywistości rozszerzonej na portalach
społecznościowych, kmessandżerach
i drogą mailową.
Nabywcy mogą przedyskutować opcje
aranżacji wnętrz i wybrać najlepsze,
wysyłając połączone zdjęcia rzeczywistości
rozszerzonej do swoich przyjaciół, krewnych
lub pochwalić się zbliżającym się zakupem w
sieciach społecznościowych.

Natychmiastowy zakup
przedmiotów z listy
życzeń bezpośrednio
w aplikacji

Autoryzacja

Adres

Płatność

Potwierdzenie

Bezpieczna integracja z Stripe i
innymi elektronicznymi platformami
płatniczymi pozwala na zakup
dowolnego dzieła sztuki za jednym
dotknięciem.
Przeglądaj dzieła sztuki, dodawaj do
koszyka preferowane produkty, które
wizualnie pasują do Twojego wnętrza i
natychmiast płać za nie telefonem
komórkowym. Wszystko, co musisz
zrobić, to poczekać, aż otrzymasz
zamówione przedmioty i udekorować
nimi swoje wnętrza.

Zapisywanie Onlineodwiedzających
z Twojego katalogu na
targi sztuki i wystawy
w galeriach sztuki
Wiele przedmiotów sztuki
znajdujących się w sprzedaży jest
wystawianych w galeriach sztuki
lub na targach sztuki, zanim
zostaną udostępnione prywatnym
kolekcjom wyrafinowanych
koneserów.
Specjalny rozdział aplikacji daje dostęp
do informacji o nadchodzących
wydarzeniach i pozwala użytkownikom
odwiedzać wystawy i oglądać dzieła
sztuki na własne oczy.

Targi sztuki "Drawing Now" w Paryżu.

Paryż, Francja

Zwracaj uwagę nabywców
na najnowsze trendy w
świecie sztuki
W celu promowania rozwoju
społeczności miłośników i
znawców sztuki, w aplikacji
przewidziano możliwość
prowadzenia blogów, w których
można publikować wiadomości
i opinie ze świata sztuki.
Informacje są wygodnie transmitowane ze
strony internetowej, więc kierownik ds. treści
lub specjalista ds. public relations nie musi
wykonywać żadnych dodatkowych czynności
w celu przekazania informacji.
od strony internetowej do aplikacji.

Zbuduj bazę klientów subskrybentów twojego
kanału informacyjnego poprzez komunikację
o świecie sztuki.

Polecaj, przypominaj i
promuj udane zakupy
swoich klientów
Przypominaj użytkownikom o
towarach, które je kiedyś
zainteresowały, ale nadal nie kupili ich, i
pomagaj im stworzyć listę życzeń z
zapisanych dzieł sztuki.
Poprowadź swoich potencjalnych klientów
w oparciu o ich zamiary, aby stać się
właścicielami dzieł sztuki lub zachęcaj ich
po przyjacielsku do sfinalizowania
transakcji.

dodaj obiekt sztuki
do ulubionych

Rozwiązywanie problemów
technicznych
W celu zapewnienia stabilności aplikacji,
zespół Support.pl stwierdził, że jednym
z głównych źródeł problemów ze
stabilnością są ograniczenia
funkcjonalne ARKit.

Podczas skanowania pustych ścian
bez elementów wystroju wnętrza
lub wizualnych punktów
odniesienia, narzędzie nie było w
stanie wykonać planu budowy
wnętrza z rozróżnieniem między
powierzchnią podłogi i
powierzchnią pionową.
Aby rozwiązać ten problem, Support.pl
wdrożył rozwiązanie, które umożliwia
użytkownikowi wyznaczyć granicy
ścian. Dlatego też, po upewnieniu się, że
dane wejściowe spełniają obowiązkowe
wymagania, funkcje rzeczywistości
rozszerzonej działają doskonale i
prawidłowo.

+12%
Poziom
zadowolenia
użytkowników

Skuteczność handlowa
Po tym, jak zespół Support.pl
opracował rozsądne rozwiązanie,
które koryguje pułapki wydajności
oryginalnej aplikacji, klient, stosując je,
zwiększył zyskowność, ponieważ
zaangażowanie i zadowolenie
użytkowników wzrosło o 12% w
ciągu 2 miesięcy.
Opracowana aplikacja, zgodnie z
obietnicą, posiada urzekający interfejs i
łatwość obsługi, co sprawia, że
użytkownicy uważają ją raczej za
narzędzie codziennego użytku niż ściśle
ukierunkowaną aplikację rozrywkową.

Chcesz podzielić się
własnym doświadczeniem
rzeczywistości rozszerzonej
w dziedzinie sztuk
wizualnych?
Chętnie przedyskutujemy twój pomysł!

Address: 02-001 Warszawa, Poland , Al.
Jerozolimskie 85, lok. 21
Phone Number: +48226022810
Email: sales@support.pl
www.support.pl

Inteligentne aplikacje mobilne i zintegrowane sieciowe ekosystemy, oparte na:
Rozszerzonej rzeczywistości | Internetowych systemach zarządzania urządzeniami |
Algorytmach uczenia maszynowego | Śledzeniu w czasie rzeczywistym

