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Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) geleceğin teknolojileridir. Sizlere doğru çözümü  
seçerken ve mühendislik, müzik, perakende, sağlık, eğitim veya taktik uygulamalarda AR/VR projelerinin  
uygulanmasına yardımcı olmaktan memnuniyet duymaktayız. AR/VR uygulamaları ile ürününüzün 
her zaman önemle üzerinde durulacaktır. Doğal boyutlarında bir vinç, bir araç veya endüstriyel bir  
makine, ne sunarsanız sunun, ürününüzü her zaman için, sadece başa monte edilen bir ekran 
vasıtasıyla, benzersiz ve interaktif bir şekilde sunmanıza yardımcı olacak bir çözüm elde edeceksiniz. 

Sanal Gerçeklik & Arttırılmış Gerçeklik

Bir çiziminiz veya gelecekteki ürününüzün bir taslağı var ancak prototip üretecek paranız mı yok? 
Onun bir 3D modelini oluşturabiliriz. Gelecekteki ürün veya konseptinizi fotogerçekçi imaj olarak  
görebilecek ve gösterebilecek veya plastik bir biçimde sunabileceksiniz. Bir yatırımcı veya  
potansiyel ortağınıza daha önce hiç görülmemiş bir şeyi temin etmek çok daha kolaydır. Ve bu  
yeterli olmazsa, ayrıca ürününüzün fonksiyonel 3D yazılmış bir modelini de temin edebiliriz.

3D Görüntüleme ve 3D Yazıcılar
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Ürününüzün CAD dataları size mit ait? Bir endüstriyel makine, araçlar veya mimari 
model, ne olursa olsun. Datalarınızı doğru formata getireceğiz ve Unreal, Unity 
ve Ungine gibi oyun motorlarında kullanıma hazır hale getireceğiz. Böylece siz de 
modellerinizi, sunumlarınızı, simülasyonlarınızı veya vaka çalışmalarınızı her zaman ve 
her yerde gerçek zamanlı olarak kullanabileceksiniz.

Büyük yer değiştirme planları veya ürün proseslerinizin optimizasyonu için yeni imkânlardan 
faydalanın ve en iyi sonuçlara ulaşın. Ayrıca geniş bir ürün grubu için konfigürasyon tanımlayıcıları 
oluşturmakta mümkündür. Bu yolla, hâlihazırda mevcut ürün grubunun kişiselleştirilmesi ile şirketiniz 
ve müşteriniz için katma değer elde etmek üzere kullanıcının ürünü kişisel ihtiyaçlarına ve isteklerine  
adapte etmesini sağlamış olursunuz.

Serious Gaming

Sanal Gerçeklik
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Arttırılmış Gerçeklik



Haritacılık ve Fotoğraflı Haritacılık
Fotoğraflı haritacılık fotoğraflardan özellikle de yüzey noktalarının kesin konumlarının bulunması 
için ölçümler yapma bilimidir. Hassasiyet gereksinimlerine bağlı olarak, veri oluşturmak için hem 
fotoğraflı görüntüleri hem de lazer taramalarını kullanabiliriz.

Öncelikle, fotoğraflı haritacılığı esasen ortofotoların – ör: özellikle coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan 
düzeltilmiş kuş gözü imajların – oluşturulmasında kullanmaktayız. Bu arada, fotoğraflı haritacılık 
3D Rekonstrüksiyon ve obje ve tesislerin dokümantasyonunda artan bir şekilde kullanılmaktadır. 
Görselleştirme, sunum, yapı dokümantasyonu ve planlama amacıyla, tüm arazi, fabrika ve inşaat 
şantiye sahalarının 3D modelleri oluşturulmaktadır. Kilometrekarelerce arazi gerektiğinde çok  
yüksek hassasiyetle taranabilir ve görselleştirilebilir.

Klasik görüntülemeye paralel olarak, multikopter vasıtasıyla özel kızıl ötesi kameraların kullanımı 
mümkündür. Yakın kızıl ötesi alan öncelikli olarak bitki örtüsü verilerinin kaydedilmesi ve kategorize  
edilmesi için kullanılmaktadır. Dronlar ile termografik hava fotoğrafları da ayrıca fotovoltaik ve  
endüstriyel tesislerdeki hasarların ve sıcak veya soğuk sızıntılarının tespit edilmesi için idealdir.

Bu yolla toprak kaymaları sıfır ölçüm olarak, fotogrametrik olarak kaydedilebilir. Eğer bir yamaç 
kaymaya meyilli ise, koruyucu önlem olarak düzenli aralıklarla tekrar ölçümleri yapılabilir. Aynı za-
manda, takimetre esas alınarak, bir heyelan bölgesi boyunca çok sayıda profil oluşturulabilir ve 
önceki ölçümlerin fotogrametrik verileri ile karşılaştırılabilir. Heyelanların önlenmesi zordur ancak 
bu tür ölçümlerle ve büyük toprak yığınlarına gerek olmaksızın veya yavaş hareketlerde bile tahmin 
edebilir ve etkileri hafifletilebilir.

Multicopter equipped with a LIDAR scanner
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Lazer Tarama (LIDAR)

Takimetri

LIDAR (LADAR olarak ta isimlendirilmektedir) bir hedefe olan mesafeyi, onu darbeli lazer ışığı ile 
aydınlatmak ve yansıyan darbelerin sensör ile ölçülmesi yolu ile ölçmeye yarayan bir ölçme me-
todudur. Lazer dönüş sürelerindeki ve dalga boylarındaki farklılıklar daha sonra hedefin dijital 3D 
sunumlarının hazırlanmasında kullanılabilir.



Matteport’un hizmet ortağı olarak, en son 3D kamera teknolojisi ile sizlere 360 derece tur 
oluşturabiliriz. Sistem, binalarınızın en yüksek kalitede benzersiz üç boyutlu deneyimlerini ve içten 
görünümlerini oluşturmak üzere, RGB kameraları konvansiyonel 3D taramalar için kullanılan kızıl 
ötesi derinlik sensörleri ile birleştirmektedir.

Sanal 360-Derece Turlar
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Bir sanal tur ile üç boyutlu olarak sürükleyici biçimde keşfedilebilecek olan uzayınızın gerçeğe  
uygun ölçeklendirilmiş 3D modelini elde edin. Yüksek çözünürlüklü 360-derece panoramik görüntüler  
sayesinde mülkünüz gerçekçi olarak çekilebilir ve izleyiciler de internet sitenize bir link vermek  
suretiyle ilgi alanınıza doğrudan davet edilebilir.

Sanal tur bir bulutta saklanmakta ve mevcut internet sitenize kolayca entegre edilebilmekte ve 
herhangi bir sosyal ağda paylaşılabilmektedir. Bir akıllı telefon veya tablette bile, müşteriye bir link 
vermek suretiyle bu tura çok hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Daha yoğun bir deneyim için, tura Gear 
VR, Google Card Board veya herhangi bir konvansiyonel başa monteli ekrandan ulaşabilirsiniz.
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Stereoskopik 360-derece VR

360-derece Videolar
Videolar hikâye anlatmak, gerçekleri göstermek veya duyguları ele almak  
için en iyi yoldur. Mesajınızı yakalayabilir ve ürün veya hizmetinizi her  
yönden ve en iyi yönden sunmak için etkin bir reklam yapabiliriz.

360-derece videolar ile sıradan panoramik görüntülere göre daha fazlasını
gösterebilirsiniz. Konvansiyonel videoların aksine, izleyici aktif olarak kendi
görüntüsünü herhangi bir tarafa doğru yönlendirebilir ve çevreyi tamamen
özgürce keşfedebilir.

The COEZBAY GMBH halihazırda 360-derece projeleri başarılı bir şekilde 
uygulamıştır ve konsept danışmanlığı ve özel bilgisayar üretimi içerikler de 
dahil olmak üzere sizlere benzersiz bir modern sunum veya tur videosu 
oluşturulmasının her adımında destek vermeye hazırdır.

Ayrıca hedef grubunuza en optimal şekilde ulaşmanızı sağlamak üzere  
inovatif içeriklerinizin dağıtımı için de destek vermekteyiz. 360-derece  
müzik klipi, sanal gerçeklik filmleri, etkinliklerin canlı yayınlanması arasında 
hiç bir fark yok: yaratıcılığımızın hiç bir sınırı yok.

Kişisel projeleriniz için bizimle temasa geçin!

Kuzey Kutbunun soğuğunda veya Sahranın sıcağında. Proje veya şirketinizi 
mükemmel bir şekilde sahneye çıkarırız. Uzmanlığımıza kendinizi inandırın 
ve bugün bir randevu ayarlayın. Münih’te Gunwald veya Kranzberg’teki  
ofislerimize sizi her zaman memnuniyetle karşılarız. Ayrıca sizlere 
şirketinizde yerinde özel sorularınız için de memnuniyetle yardımcı oluruz.

Profesyonel Havadan Fotoğrafçılık
Partnerlerimizle işbirliği içerisinde, sizlere film ve televizyonlar için profesyonel havadan fotoğrafçılık 
ve dinamik kamera çekimleri sunmaktayız. Kamere çekimlerinde, düzenleme ve post prodüksiyondaki  
20 yılı aşkın tecrübemizle,  sizlere içeriklerinizi istediğiniz platformda en iyi kalitede sunuyoruz. 
Ayrıca, 360-derece yer ve hava içeriklerimiz gerektiğinde interaktif VR uygulamalarınıza entegre 
edilebilir. Bu yolla, şirketiniz ve şirketinizin geleceği hakkında VR ile sanal bir tur oluşturabilirsiniz.

Compatible with all popular 
Head Mounted Displays08 09

Ortağımız ve imalatçımız KanDao ile 
sizlere 360-derece film yapımında 
tüm zamanların en muhteşem kali-
tesini sağlayabiliriz. Ayrıca, KanDao  
Obsidian R ve S kameralarını tanıtmak 
ve birlikte çalışmak üzere eğitim ve 
atölye çalışmaları da teklif ediyoruz. 
KanDao Kameralarının en uzman 
bayilerinden birisi olarak sizlere her 
zaman hizmet vermeye hazırız.



Kurumsal Tasarım
Yeni bir şirketi faaliyete mi geçiriyorsunuz veya mevcut şirketinize yeni bir görünüm mü vermek 
istiyorsunuz? Tamamen sizin için komple kurumsal tasarımlar sunuyoruz. Kartvizitlerden internet 
sitesine, kırtasiyeden ticari satış ürünlerine ve daha fazlasına: en küçük detaya kadar mükemmellik 
sunuyoruz.

Şirket logoları şirketinizin kimliği için çok önemli bir rol oynamaktadır. Hem dışarı da müşteriler hem 
de içeride çalışanlar için logo kurumsal felsefeyi temsil etmelidir. Bu güven oluşturur ve aidiyet 
hissini güçlendirir. Kanıtlanmış metotlar ve yaratıcılığımız ile, sizlere komple kurumsal kimliğiniz ve 
dizaynınızın tasarımında yardımcı olmaktan çok mutlu oluruz. Şirketinize gerçekten katma değer 
getirebileceğimize inanıyoruz.

Şirketinizin internet sitesi, mobil uygula-
malar veya kendi uygulamanız için internet  
bugün daha önce hiç olmadığı kadar 
çok seçenek sunmakta. İnternet siteniz  
içerisinde, muazzam bir yelpazede  
dikkat çekebilirsiniz. Avantaj hedef  
grubunuzun kesin bir tanımını yapmada 
yatıyor. Uzman ve ortak şirketlerimiz mevcut  
kanallar ve mükemmel bir içerik yanı 
sıra görsel olarak uyumlu bir görünüm  
temin etmekte. Kullanıcı deneyimi ile ilgili  
güncel standartları uygulamanın yanı 
sıra araştırma sorularının en iyi şekilde 
yerleştirilmesi için Google gereklilikleri  
de dikkate alınmaktadır. Şirketinizin 
büyüklüğü fark etmez. Mesajınızın doğru 
müşterilere doğru şekilde gönderilmesini 
garanti ediyoruz.
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Clean & Preen GmbH • Musterstraße 23 • 86609 Donauwörth

COEZBAY UG (haftungsbeschränkt)
Cagatay Özbay
Bavariafilmplatz 3
82031 Grünwald
Germany

Clean & Preen GmbH
Ihr Partner wenn es um Sauberkeit geht

Hallo Meral abla,

anbei schicke ich Dir den Briefbogen zur Ansicht.

Lass es mich wissen falls es Dir so gefällt.

Besten Gruß,

Cagatay Özbay
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COEZBAY GMBH

Georg-Regel-Strasse 19 
86609 Donauwörth 
Almanya

T: +49 89 215 364 32 
Mail: info@coezbay.com 
Web: www.coezbay.com

E-posta ile 7/24 müsaidiz. 

Soru, yorum ve önerileriniz için her zaman temasa geçebilirsiniz.


