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at a glance



iQonEyes adalah brand dari Deliman Integra Teknologi merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, komunikasi &

multimedia yang berorientasi pada solusi terintegrasi. 
 

Produk inovasi dari IQonEyes yakni photografi dan video 360 ° adalah salah
satu produk unggulan untuk menyajikan photo dan video 360 ° dengan

teknologi terkini sebagai sebuah solusi sebagai tujuan untuk membawa situasi
dan kondisi pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik.
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Who We Are 
 
Dengan pengalaman yang luas dalam
teknik pengambilan gambar dengan
kondisi yang berbeda serta penggunaan
teknologi terkini, iQonEyes hadir untuk
melengkapi konten fotografi anda dalam
bentuk Photografi 360 °, Video 360 °,
Photografi Aerial, Drone 360 ° serta Virtual
Reality.
 
Reputasi kami untuk kualitas dan inovasi
360 ° telah mendapat sertifikat Google
Street View Trusted 



Virtual Tour In 360 °
 
Photo 360 °  adalah photo panorama 
bulat dengan elemen interaktivitas yang
ditambahkan. Photo 360 ° terdiri dari
beberapa gambar yang disatukan
menggunakan perangkat lunak yang
di stitching. 
 
Photo 360 ° Juga disebut sebagai fotografi
VR (Virtual Reality) – fotografi tour virtual
yang dapat menangkap obyek dari
berbagai sudut dan bukan hanya dari satu
perspektif.



Why 360 °
 

Client Enggagment, menciptakan
pelanggan / calon pelanggan lebih
terikat dan tertarik untuk datang ke
lokasi bisnis 

 
Trusted Business Place, menjadikan
tempat bisnis yang terpercaya  

 
Interactive Object View, lokasi / obyek /
produk dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang secara interaktif



 

Virtual Reality 360 °
 
Tuntutan sekarang adalah pelanggan
ingin melihat produk, fitur, situasi dan
lokasi bisnis anda sebelum mereka
datang. Dengan Photo & Video Virtual
Reality 360 ° adalah salah satu cara
tercepat dan tepat untuk memamerkan
layanan dan suasana bisnis anda.

Services



Photografi Aerial 360 °
 
Pengambilan photo dari udara
menggunakan drone untuk  menciptakan
beberapa sudut pandang yang berbeda
dan dikemas dalam teknologi 360 ° yang
akan menghasilkan photo lebih
spektakuler dan dramatis.

Services



Photo Product 360 °
 
Ciptakan photo produk anda yang berbeda
dengan 360 ° untuk meningkatkan citra
sebuah produk yang akan membuat
pelanggan terikat dengan produk dan
layanan anda.

Services



Choose Your Industry
Hotel / Resort / Villa
Obyek / Tempat Wisata 
Cafe / Restaurant 
Property / Kawasan Property
Public Services 
Heritage Building 
Mall / Super Mall
Campus / School
Museum 
Photo Product
Entertainment

 
 



Latest Works

TheGrove Suites by Grand Aston
https://iqoneyes.com/thegrove-suites/
 
Sentul City
http://www.sentulcity.co.id/360/
 
Dapur Cokelat (Cakes Shop) 
https://iqoneyes.com/dapur-cokelat/



Contact Us

Denny Kuswandi 
iqoneyes@gmail.com
62 817 2121 74
 
Komp. PINDAD 59 Bandung - 40286
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