VIVITION
VIVITION

Wij bieden voor u als autopoetser een geautomatiseerde fotostudio waarmee u het autobedrijf optimaal kunt
bedienen.
REALISATIE FOTOSTUDIO
Wij hebben een fotostudio ontwikkeld die ‘toekomstproof’ is. Uniek is de functionaliteit van background
removal, waardoor inrijsporen en andere omgevingselementen niet meer zichtbaar zijn.
Praktisch

V verplaatsbaar – volledig demontabel
V realisatie in een week
V nette afwerking
Functioneel

V energiezuinig (verlichting gaat automatisch op stand-by i.v.m. energieplan nieuwe wet milieubeheer)
V onderhoudsvriendelijk – reinigbaar
V inrijhulp op mobiel
Continuïteit

V helpdesk
V hardware op voorraad
Presentatie

V gratis website Car Care Group
De voordelen voor het autobedrijf
Wageningselaan 2-C
3903 LA Veenendaal
The Netherlands

+31(0) 488 411 011

Fotoresultaten

V Haarscherpe foto’s en kleurechte lakkleuren
V Background removal (als enige wereldwijd)
Online presentatie

V 2D weergave op portals en 3D op website van klant
V Eigen beheersysteem

info@vivition.com
www.vivition.com
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VIVITION

FOTO- WORKFLOWSOFTWARE
VIVITION software is het meest innovatieve product op het gebied van fotosoftware voor de autobranche. Het is
specifiek ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk auto’s te fotograferen. Het gehele proces van fotograferen tot en
met het online presenteren op de website van uw klant wordt volledig geautomatiseerd.

V levert tijdbesparing op
V ‘een druk op de knop’ bediening
V VIVITION stemt online presentatie af met het autobedrijf
INTERESSE?
Neem dan contact op:
Renske de Jong
06 14 115 482
renske@vivition.com
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VIVITION
WERKWIJZE FOTO- WORKFLOWSOFTWARE
U selecteert de workflow van de betreffende klant en vervolgens geeft de software precies aan wat u moet doen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het nemen van de losse foto’s, fotograferen met deuren open, lampen aan of
het nemen van een 360° interieurfoto. De foto’s die u voor uw klant maakt, gaan zonder tussenkomst
rechtstreeks naar uw klant. Hierbij wordt niet alleen de 360° presentatie op de eigen website automatisch
geplaatst, maar worden ook de foto’s voor publicatiesoftware op de juiste volgorde klaargezet. Deze door onze
software uitgesneden advertentiefoto’s kunnen daardoor eenvoudig op websites als ‘Marktplaats, Gaspedaal
en Autotrack’ geplaatst worden.
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VIVITION
WORKFLOW AUTOBEDRIJF
Het autobedrijf bepaalt op welke manier haar auto’s gepresenteerd worden. Dit begint met het bepalen welk
pakket het beste bij hen past. Basic, Basic Plus of Premium. Nadat de klant het gewenste pakket gekozen heeft,
maken wij samen met hen de workflow. Denk hierbij aan de foto-volgorde van de losse camera, het aantal
fotoseries (deuren open-dicht / lampen aan-uit), maar vooral ook de nabewerking, waarbij bijvoorbeeld
randen worden weggesneden, logo’s worden toegevoegd, foto’s worden verscherpt of een ‘persoonlijke touch’
toegevoegd wordt aan de uitstraling van de foto’s. Omdat de samenstelling van de workflow impact heeft op de
doorlooptijd, bepaald u welke mogelijkheden wij aanbieden en kunt u er voor kiezen een workflow met vier
fotorondes hoger door te belasten dan een workflow met 1 fotoronde. Nadat de workflow gemaakt is, volgt u
simpelweg de instructies van onze software op bij het bedienen van de studio en ontvangt uw klant automatisch
de juiste foto’s en 360° presentatie.

ABONNEMENT AUTOBEDRIJF
Het autobedrijf bepaalt op welke manier zijn auto’s gepresenteerd worden. Hij kiest het type abonnement en
daarmee zijn online presentatie. Het Premium pakket biedt een enorme hoge fotokwaliteit aan, waardoor de
consument tot in het kleinste detail kan inzoomen. De hotspots en de producttour versterken hierbij de online
beleving van de klant. Deze unieke weergave is onderscheidend en helpen het autobedrijf de online leads te
verhogen. De extreem hoge fotokwaliteit van het premium abonnement vergt enorm veel dataopslag. Hiervoor
hebben wij onze eigen volledig redundante cloudopslagdienst opgezet, die speciaal geoptimaliseerd is voor dit
type opslag. Doordat VIVITION deze hosting zelf faciliteert kost het maandabonnement slechts een fractie van
de kosten van een reguliere cloudopslagdienst. Dit maakt het product als geheel nog aantrekkelijker voor het
autobedrijf.

Harmen de Jong
Oprichter VIVITION
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