Multimedia

Prezentacje multimedialne

Na płytach CD można zamieszczać:
• katalogi, przewodniki i dokumentacje (np. w formie PDF)
• ﬁlmy i nagrania dźwiękowe
• programy komputerowe szczególnie z grupy gry i multimedia
• kolekcje zdjęć
• i wiele innych informacji, które dają się przetworzyć na postać cyfrową
Podany poniżej zakres prac (poza tłoczeniem i nadrukiem sitowym) wykonujemy w całości samodzielnie (bez zlecania podwykonawcom). Dzięki temu, możemy Państwu zagwarantować
rezultat w pełni zgodny z założeniami jakie przyjęto.
Cykl wykonania prezentacji składa się z następujących etapów:
1. Opracowanie scenariusza prezentacji. Koszt zależy od wielkości prezentacji i oczekiwań zleceniodawcy.

katalog

Wykonujemy prezentacje multimedialne w formie standardowych płyt CD-ROM, singli (płyt
CD-ROM o średnicy 8cm) oraz na płytkach w kształcie tradycyjnych wizytówek (tzw. Optical
Business Card). Treść prezentacji jest ograniczona jedynie możliwościami komputerów adresatów prezentacji, naszą wyobraźnią lub przeznaczonym budżetem.

2. Zebranie lub przygotowanie potrzebnych materiałów. W tym etapie biorą udział redaktorzy
merytoryczni i techniczni oraz w razie potrzeby fotograf i graﬁk.
3. Konwersja danych na postać cyfrową. Skanowanie zdjęć, ilustracji, przepisywanie tekstów.
Technicy programiści dokonują zamiany wszystkich materiałów na postać cyfrową.
4. Projekt graﬁczny. Wykonanie interfejsu – szaty graﬁcznej do komunikacji z użytkownikiem polega na zaprojektowaniu układ, kolorystyki i elementów nawigacji).
5. Skład materiałów na postać prezentacji. Na tym etapie programiści zamieniają wizję scenarzysty i reżysera na multimedialny program komputerowy.
6. Testowanie prototypowej wersji i korekta. Testowanie prezentacji ma na celu sprawdzenie
użyteczności i łatwości obsługi prezentacji.
7. Powielenie i wykonanie nadruku. Wybór technologii zależy od nakładu prezentacji:
• od 1 do 100 sztuk – wydruk laserowy na naklejce,
• powyżej 100 sztuk – nadruk sitodrukowy na płytach do nagrania CD-R,
• ponad 1000 sztuk – wytłoczenie płyt CD-ROM z matrycy i nadruk sitodrukowy.
Kosztorys
Dokładny kosztorys – ofertę wykonania prezentacji, przedstawiamy w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe. Służymy pomocą w określeniu zakresu potrzebnych do wykonania prac.
Prezentacje multimedialne wykonujemy w oparciu o sprawdzone programy Macromedia. Gwarantują one nie tylko stabilną i pewną pracę aplikacji, ale umożliwiają również opublikowanie zoptymalizowanej wersji prezentacji w Internecie.
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