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Wat is het doel van de 360 (VR) productie?

Wat is de gewenste tijdsduur (in minuten) van de productie?

Beschrijf deze doelstelling in onderstaand veld:

1.

2.

BEWERKEN3.

4.

Benoem ook de locatie:

Hoeveel opnamedagen zijn er benodigd? Hoeveel opnamelocaties zijn er?

Op welke apparaat dient de 360 experience te werken?

Dient er een integratie gemaakt te worden met een Learning Management Systeem?

Wat is de hoeveelheid van verwachte bezoekers op piekmomenten? (vraag in verband met hostingpakket)

PC Mobiel Virtual Reality Bril



360° 
LEERSCRIPT
Scène toevoegen

Hotspots toevoegen

A)

B)
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D)

Antwoordopties Correct

Vraag:Vraag:

Audio:

Tekstblok:

Uitwerking audio:

Uitwerking tekstblok:

Overige opmerkingen

Scène nummer:

Keuze 360° media:

2D video: Beschrijving video (titel):

2D foto: Beschrijving foto (titel):

Locatie 360° media:

Gaat naar scène: 
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