
Recursos e Aplicações 

• Shockwave Flash – Indicado para animação de vinhetas de abertura, logomarcas, 
transições de tela, interfaces, menus, botões, tooltips e outros, com grande versatilidade, 
boa performance, pouco espaço em disco e baixo custo. 

• Computação Gráfica 3D – Indicada para animação de vinhetas de abertura, 
logomarcas, apresentação virtual de objetos e ambientes, interfaces tridimensionais e 
outras aplicações. 

• Realidade Virtual QTVR – Possibilita "passeios" virtuais por locais externos e internos, 
manipulação de objetos tridimensionais, a partir de imagens fotográficas, frames de 
vídeo ou criadas em software 3D. 

• Vídeo MPEG / WMV / ASF – Indicado para exibição de filmes publicitários, 
empresariais, video-clips etc., com boa qualidade de imagem e som, tamanho de 
arquivo reduzido, controle total de reprodução, interface personalizada, opção tela cheia, 
etc.. 

• Arquivos PDF – Documentação eletrônica com visualização direta e total controle de 
navegação e impressão. 

• Browser Personalizado – Navegação on-line ou off-line com visualização direta de web 
sites e arquivos HTML no Stage.  

Formatos de Mídia  

• CD-ROM – Tem capacidade para armazenar até 650 MegaBytes de conteúdo em 
multimídia interativa, com possibilidade de milhares de fotos e arquivos de texto, muitos 
minutos de vídeo e áudio digitais, animação gráfica 3D, realidade virtual e links diretos 
para e-mails e sites da Internet.  

• DVD-ROM – Tendência atual em mídia interativa, tem capacidade para armazenar 
mais de 4.5 GigaBytes de informação e pode conter extenso conteúdo multimídia, com 
possibilidade de muitas horas de vídeo e áudio digitais, filmes de longa metragem 
interativos, animação gráfica 3D em tempo real, realidade virtual e milhares de imagens 
em alta resolução.  

• Quiosques / Totens – Sistemas que possibilitam fácil e rápido uso de um computador 
por um usuário em pé, interagindo com um aplicativo audiovisual através de toques na 
tela ou mecanismos adaptados. Dentre as principais aplicações destacam-se os 
terminais de consulta, informações turísticas, apresentação de produtos, entretenimento, 
utilidade pública etc.. 

• Web Site – Conteúdo interativo, desenvolvido com a tecnologia Shockwave, para 
acesso via Internet ou Intranet. Possibilidade de conteúdo dinâmico em XML, animação 
vetorial, animação gráfica 3D em tempo real, realidade virtual, treaming de vídeo e áudio 
digitais, imagens, textos etc., para aplicações como Chats, e-Learning, jogos 
multimusuário etc.. 



 

• CD-Card – É um CD-ROM em formato de "Business Card" (86 x 56 mm), com 
capacidade para armazenar 16 ou 30 MegaBytes de conteúdo em multimídia interativa, 
com possibilidade de até 5 minutos de vídeo e áudio digitais, 500 fotos em baixa 
resolução, 4.800 páginas de arquivos de texto, animação gráfica 3D, realidade virtual e 
links diretos para e-mails e sites da Internet.  

• CD-Shaped – É um CD-ROM de formato personalizado e sua capacidade de 
armazenamento depende deste formato, com possibilidade de centenas de fotos e 
arquivos de texto, vídeo e áudio digitais, animação gráfica 3D, realidade virtual e links 
diretos para e-mails e sites da Internet.  

  


