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VÕTA ÜHENDUST

Määra asukoht Tubade  arv Eelarve 

KAUNIS MAJA , AVARATE RUUMIDEGA: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
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67m²

Vannitube

Korrus
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Kajaka 12 - 45
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Magamistube

Side

möbleeritud

turvauks, lukus trepikoda

Digi-TV, internet

saun, wc, dušš, 

jah (tasuta)

Sanitaar

Lisaväärtus

Parkimine

Turvalisus

Eesti

lauraleon
Sticky Note
Keelevalik, veebis ülekontrollides võib fonti ka suuremaks teha, ning keele valik märgatvamaks. 


lauraleon
Sticky Note
Isikliku konto mull - sisselogitult näitab kasutaja fotot kui sisselogimiseks on kasutatud Fb või G+ kontot. Peale vajutades tekib tume overlay erinevate võimalustega konto luua ja ka sisse logida. 


lauraleon
Sticky Note
Tubade arvu tekstikastile vajutades tekib võimalus sisestada arv millele järgneb sidekriips (3 - ). Arv kujutab tubade arvu ja tühikut vajutades võib lisada max tubade arvu. Üks lahter on tehtud, et vähendada üleüldist lahtrite arvu ja info hulka lehel. 


lauraleon
Sticky Note
Asukohta määrates, ehk kui sisestada kas maakond või linn võimaldatakse suurlinnade puhul valida ka rajoone mida linnukestega arvestada saab. 


lauraleon
Sticky Note
Eelarve põhineb tubade arvu tekstikastiga sarnasel põhimõttel, aga kuigi pakutakse sidekriipsu võimalust tühikut vajutades, siis peab kasutaja parema noolega vajutama või topelt tühikut, et tekiks sidekriips. 

Meelespea - fonti peaks vast suurendama


lauraleon
Sticky Note
Kuvatakse primaarne info, mis kasutajat võiks huvitada. 

lauraleon
Sticky Note
Peale vajutades tekib kas colored või see through overlay, ning kasutaja näeb kõiki pilte täissuuruses. 


lauraleon
Sticky Note
Avatakse overlay, kasutajal on võiamluse korral võimalik üht tuba 360 kraadiselt vaadata. 

lauraleon
Sticky Note
FB puhul peaks olema ka jagamis funktsioon nagu G+, lisaks ka printimisvõimalus. Need oleks hea stiililt ühtlustada.

lauraleon
Sticky Note
Maakleri/ Kasutaja lisatud kirjeldus. Rohkem avab ülejäänud teksti ja allapoole jääv content nihkub selle võrra allapoole. 


lauraleon
Sticky Note
Google Maps on tõstetud ettepoole kirjeldusest. Stiilile vastav Google Maps oleks hea lisa. 

lauraleon
Sticky Note
Info on seatud kõrvuti, aga nii nagu see mobiilivaate puhul toimib, võib erinevad infokogumid (Üldinfo/Pind/Lisainfo) üksteise alla tõsta.

lauraleon
Sticky Note
Maakleri info on dubleeritud, sest selle juurde kuuluvad call to action nupud. Samuti on lisatud veel maakleriga seotud hooneid, millest kasutaja võib huvituda. 

lauraleon
Sticky Note
Like süsteem - inimesed võivad Like'ida kortereid, et neid ka hiljem vaadata, kui pind on müügis. 

lauraleon
Sticky Note
Sarnased pakkumised on lisatud, selleks et klient võiks leida veel sarnaste parameetritega pindu. Enim vaadatuid või analoogseid lahtreid ei lisanud, sest see tekitas info ülekülluse - aspekt mida tasuks üldiselt ka üleuurida ja katsetada. 

lauraleon
Sticky Note
Allapoole on võimalus lisada ka blogilahtreid, et veeb oma läbimüüki saaks suurendada. Tekitab usaldusväärsust ja näitab spetsialiteeti.




