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de pinxi installeert ontdekkingsparcours op het observatiedek  

van de John Hancock-toren in Chicago! 
 
Interactieve panorama’s en multimediaspeurtocht: 18 kiosken met informatie en recreatie in 

7 talen! 
 

 
 
Moeten we u de interactieve panorama’s van de pinxi nog voorstellen? Met een zoomniveau 
tot ruim 30x bieden ze de bezoeker op de top van de toren informatie over het panorama 
rondom hem… De bezoeker duikt in een beeld van ruim 3 miljard pixels dat interactief kan 
worden verkend door de plaatsen die hem interesseren met de vinger aan te duiden!  
 
Tien interactieve panorama’s beslaan samen het uitzicht van 360 graden vanaf de top. 
 
Naargelang de beschikbare ruimte hebben de panorama’s een schermdiagonaal van 32 of 42 
inch, zodat een heel gezin of een groep vrienden gemakkelijk plaats kan nemen voor het 
scherm om te genieten van de meertalige multitouchinterface!  
 
Zodra de bezoeker een punt aanraakt dat zijn aandacht trekt, krijgt hij toegang tot een 
presentatie in de taal van zijn keuze met tekst, video of foto’s. Op die manier kan het publiek 
kennismaken met de geschiedenis, de belangrijke personages en de architectuur van de stad!  
 
Een bezoek aan de toren wordt het niet te missen vertrekpunt van elk bezoek aan de stad: 
het is een visuele en interactieve presentatie van alles wat de stad te bieden heeft! 
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Naargelang het uur en de stand van de zon zal de bezoeker een beeld van de stad bij dag of bij 
nacht te zien krijgen! Meer zelfs: de bezoeker kan zelf het licht instellen door eenvoudigweg 
het reusachtige scherm aan te raken. 
 

 
 
Multimediaspeurtocht. 
 
Het parcours voorziet ook een multimediaspeurtocht. Seemore, de door de pinxi in 3D 
geanimeerde mascotte van de toren, nodigt de bezoeker uit om Chicago in al zijn facetten te 
ontdekken: muziek, architectuur, geschiedenis, beroemdheden, grote bedrijven…  
 

 
 

Het informatieve gedeelte werd aangevuld met een spelmodule, waarbij Seemore de bezoeker 
test op inzicht en handigheid: quizzen, puzzels, memoryspelletjes, … 
De speurtocht brengt de bezoeker telkens naar de volgende kiosk, zodat deze een natuurlijk 
parcours aflegt op het observatiedek. De bezoeker wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn 
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toegangsticket en wordt van kiosk tot kiosk gevolgd! Het toegangsbiljet zorgt er voor dat de 
kiosk automatisch ingesteld is in de taal van de bezoeker.  
 
De laatste kiosk toont de resultaten van het parcours en biedt de bezoeker de mogelijkheid om 
een gepersonaliseerde postkaart te ontwerpen met zijn eigen foto en die naar het e-mailadres 
van zijn keuze te sturen. 
 

  
 
Technische fiche: 
 
Het hierboven beschreven parcours werd volledig ontworpen en geïnstalleerd door de pinxi, dat tevens de 
grafische vormgeving en de aankleding van de kiosken, de audiovisuele productie, de animatie van de mascotte, 
het 3D-ontwerp, de informatica, de engineering en de elektronische controle verzorgde. 
de pinxi ontwierp tevens het meubilair en zag toe op de integratie ervan in de architectuur, wat essentieel is voor 
de animatie van een bestaande site.  
 
Virtuele panorama’s:  
 
Dag- en nachtbeeld. 
Van 20 tot 30 ontdekkingspunten per panorama, geïllustreerd met tekst en media. 
7 talen. 
Schermen van 32 en 42 inch. 
Definitie van ruim 3 miljard pixels, voor een zoomniveau van 30 tot 40x! 
Meertalige (7 talen) en multitouchinterface (inzoomen/uitzoomen, selecteren). 
 
Multimediaspeurtocht:  
 
Parcours van 8 onderling verbonden kiosken. 
Culturele en toeristische thema’s. 
Multiplechoicequizzen, puzzels en memoryspelletjes. 
Opvolging van het toegangsticket via scan. 
Beschikbaar in 7 talen. 
‘Hall of fame’ met beste resultaten van bezoekers. 
Ontwerp en versturen van gepersonaliseerde postkaart. 
 
Gecentraliseerd beheer en onderhoud:  
 
De 18 kiosken kunnen van op afstand onderhouden en bediend worden vanuit onze studio’s in Brussel. 
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Beschikbare documenten 
 
Foto’s en video’s van de installatie.  
 
Over de pinxi. 
 
de pinxi ontwikkelt al sinds 1993 ludieke en educatieve systemen die het publiek in een 
interactieve inhoud onderdompelen.  
 
Wereldwijd zijn al in meer dan 25 landen talrijke interactieve installaties gerealiseerd. De 
projecten omvatten montages van virtuele elementen (infografie en geluid), HD- en 3D-
video’s, special effects, bedieningsinformatica en -elektronica die binnen handbereik worden 
gesteld van de bezoekers.  
 
Ons vak bestaat erin buitengewone interactieve attracties voor het grote publiek te verzorgen!  
 

Interactieve Theaters & 3D Shows • Speurtocht • Digitale Panorama’s & Verrekijkers   
Interactieve boeken •  Virtueel Gat  • Simulators • 3D opname 

 
 
Contact : 
Philippe Chiwy 
phil@depinxi.be 
Tél. : +32 2 245 75 01 
 
 


