
HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM HÌNH ẢNH MẶT BẰNG 3D TRÊN ĐIỆN 

THOẠI 

Tại giao diện tính năng mới này mang đến cho các bạn trải nghiệm thực tế trên 

mặt bằng công năng 3D.  

- Tại tổng thể mặt bằng hiển thị các không gian công năng 

- Thao tác đơn giản các bạn chỉ cần nhấn vào phần không gian mà muốn 

xem hình ảnh. 

 

 

- Sau khi nhấn vào khu vực muốn xem hệ thống sẽ tự động hiển thị hình 

ảnh ứng với phần không gian mà bạn đã lựa chọn.  

 



 

 

 

 



Tổng thể mặt bằng 3D hiển thị trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy được tên các 

phòng bên trong nhà và diện tích tương ứng. 

Tại đây, để xem cụ thể từng phòng bạn chạm ngón tay vào bất kỳ phòng/khu 

vực mà bạn muốn xem để thực hiện. 

 

Sau khi thao tác xong, các nội thất bên trong phòng sẽ hiện ra như ví dụ ở hình 

dưới đây. 



 

Muốn thoát ra ngoài hoặc xem hình khác bạn bấm nút [X] trên góc phải màn 

hình. 

 



HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM HÌNH ẢNH MẶT BẰNG 3D TRÊN MÁY 

TÍNH 

Tại giao diện tính năng mới này mang đến cho các bạn trải nghiệm thực tế trên 

mặt bằng công năng 3D.  

- Tại tổng thể mặt bằng hiển thị các không gian công năng  

 

- Để có thể xem hình ảnh thực tế các không gian công năng các bạn chỉ cần 

click chuột trái vào khu vực muốn tham khảo.  

 



 

- Sau khi click chuột vào khu vực muốn xem hệ thống sẽ tự động hiển thị  

hình ảnh ứng với vị trí đã chọn. 

 



 

Để thoát khỏi chế độ xem hình ảnh, bạn chỉ cần di chuyển rời khỏi khu vực lựa 

chọn ban đầu.  


