
Seikkailupelialusta

Luo elämyksellisiä ja innostavia pelejä.

X-routesilla luoduissa peleissä pelaajat ratkaisevat mie-
lenkiintoisia tehtäviä pulmia ratkoen ja ulkona rasteja 
etsien. 

Pelejä on käytetty mm. kaupunkiseikkailuissa, oppimi-
sessa, opastamisessa ja ulkotilaan sijoitetuissa pako-
huoneissa. Voit luoda jatkuvasti pelattavan tai vain tiet-
tyyn ajankohtaan sijoittuvan pelin. 

Pelejä voidaan hyödyntää monipuolisesti mat-
kailussa ja tapahtumien yhteydessä ohjaten 
asiakasta, antamalla informaatiota tai lisäämällä 
asiakkaalle aktiviteetteja tapahtuman sisällä. Alustan 
helppokäyttöisyys on saanut kiitosta, sillä pelien 
luonnissa et tarvitse koodaustaitoa! 



MAKSAT VAIN JULKAISTUISTA 
PELEISTÄ!

Tavoitteenamme on mahdollistaa sinulle väline toteut-
taa oma pelitarina ja mahdollistaa tarpeittesi mukaan 
yhden tai useamman pelin luomisen. Saat keskittyä sii-
hen missä olet parhaimmillasi eli sisällön tuottamiseen. 
Ja mitä parasta, sinun on mahdollista saada lisää asi-
akkaita ja tienata pelien avulla! Hinnoittelu skaalautuu 
tarpeittesi mukaan ja maksat vain julkaistuista peleistä!

SELKEÄ KUVITUS JA MIELLYTTÄVÄ 
ULKONÄKÖ

Olemme panostaneet visuaaliseen ilmeeseen, niin ettei 
pelissä ole turhia nappuloita. Haluamme selkeillä 
kuvakkeilla opastaa pelaajaa käyttämään peliä iästä tai 
taidoista riippumatta. Kartta ja rastit ovat selkeitä ja hel-
posti ymmärrettäviä. Alustan suunnittelussa on käy-
tetty samaa logiikkaa, joten et tarvitse suuria ohjeita tai 
pitkää koulutusta. Paras tapa oppia on kokeilla itse! 
Autamme toki sinut alkuun ja kerromme mielellämme 
vinkkejä pelin suunnitteluun. Voit olla aina meihin 
yhteydessä, jos sinulla herää jokin kysymys pelin luon-
tiin liittyen. 

MIELIKUVITUS RAJANASI, ET TARVITSE 
KOODAUSTAITOA! 

Sovelluksen käytettävyyteen on panostettu ja pelin 
luonti on helppoa, jolloin saat helposti luotua hauskaa 
elävyyttä peliin. Ja todella; et tarvitse koodaustaitoa! 
Juoneen kannattaa panostaa, sillä tarinallistaminen 
tekee pelistä mielenkiintoisen. Perusasetuksilla määrit-
telet ensin peliin sijainnin ja voit lisätä esimerkiksi pää-
sykoodin pelaamiseen, sekä halutessasi selkeyttää 
oletusasetuksilla pelilogiikkaa. Usein tämä kannattaa, 
sillä se selkeyttää ja parantaa pelikokemusta. Pelilogiik-
kan avulla ohjaat pelin kulkua asettamalla rastien 
aukeamiseen erilaisia ehtoja tai järjestystä, mikä luo 
sopivaa haastetta pelaajalle. Löydät helposti juoneen 
sopivat astukset, sillä usein pelin luonnissa vain oma 
mielikuvitus on rajanasi!



PELILLISYYTTÄ ERILAISILLA RASTEILLA

Voit lisätä pelin elävyyttä asettamalla rastille erilaisia 
sisältöjä. Näitä ovat mm. tehtävät, kysymykset, media-
sisällöt, yhteystiedot, huomioit, vinkit pelaajalle ja pis-
teet, joita pelaaja voi saada esimerkiksi avaamalla ras-
tin tai vastaamalla oikein kysymyksiin. Sisältö voidaan 
määritellä näkyväksi aina, koodilla, kun pelaaja on fyy-
sisesti oikeassa sijainnissa tai yhdistelmä näitä kaikkia. 
Osa rasteista voi olla ns. “salarasteja”, jotka eivät näy 
pelin kartalla. Salarastit luovat lisäjännitystä ja muutta-
vat pelikokemusta yksilölliseksi, kun kaikki eivät kulje-
kaan samoja reittejä tai löydä samoja asioita pelates-
saan. 

X-routes sisältää myös saavutuksia ja niillä saat peliin 
pelillisyyttä ja kannustat pelaajaa pelin edetessä. Reaa-
liaikainen pelitilanne näkyy kaikille pelaajille sovelluk-
sessa, mikä luo lisäjännitystä esimerkiksi tapahtu-
missa.

KUVILLA, VIDEOILLA JA ÄÄNILLÄ  
ELÄMYKSELLISYYTTÄ

Peli on räätälöitävissä sinun näköiseksi! Olemme 
halunneet luoda visuaalisesti tyylikkään pohjan, mistä 
voit luoda oman näköisen ilmeen peliin logolla, kuvilla, 
video- ja äänimateriaalin avulla. Tämä lisää elämyksel-
lisyyttä peliin ja tuo mielenkiintoa pelin pelaamiseen. 
Haasta pelaajaa pulmallisilla tehtävillä ja lisää pelikoke-
musta monipuolisella mediasisällöllä. Tapahtumassa 
myös voittajan palkitseminen voi olla riittävä houkutin 
pelaamiseen!



KEKSI PELILLE MEHEVÄ TARINA TAI JUONI

Tarinallistaminen tekee pelistä houkuttelevan ja mielenkiintoisen. Voit myös 
käyttää hyödyksi valmiita tarinoita tai tutustua julkaistuihin peleihin ja kat-
soa sieltä vinkkejä pelin juoneen.

KIRJAUDU X-DESIGNERIIN JA ALOITA PELIN LUONTI

Voit luoda pelejä ja muokata niitä milloin vain. X-designer on helppo käyttää 
ja luot helposti uusia kiinnostavia pelejä julkaistavaksi.

KIRJOITA PELIN TIEDOT:  KUVAUS, JUONI, SIJAINTI…

Luot ensin pelin tiedot ja perusasetukset kuntoon. Tämä on helppoa ja 
yksinkertaista. Löydät varmasti omaan peliin sopivat määritykset, sillä 
sovellus soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

LISÄÄ MIELENKIINTOA LISÄTIEDOILLA JA MEDIASI-
SÄLLÖILLÄ

Elämyksellisen ja visuaalisesti mielenkiintoisen sisällön luot peliin lisäämällä 
rastien sisältöihin erilaista mediasisältöä. Tämä voi olla kuvia, ääntä, videoita 
tai -linkkejä.

SIJOITA RASTEJA KARTALLE JA LISÄÄ NIIHIN ERILAI-
SIA TEHTÄVIÄ, KYSYMYKSIÄ...

Pelin tietojen jälkeen pääset sijoittamaan rasteja. Voit sijoittaa niitä helposti 
karttaan yksinkertaisesti klikkaamalla oikeaa sijaintia kartalta. Voit muokata 
asetuksia, sekä sijaintia myös myöhemmin.

JULKAISE PELI  JA KUTSU PELAAJIA PELAAMAAN

Kun peli on valmis sen voi julkaista. On hyvä kuitenkin testata peliä itse tai 
pienen testiryhmän voimin. Näin huomaat helpommin parannuskohteet ja 
voit muokata peliä sujuvammaksi.

Sovitaan aika demolle!
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