Média Platform (Bemutató)
A „Média Platform” szolgáltatással egy új média platformon mutathatja be publikálhatja és
tárolhatja média anyagait, egy már megszokott Videó Megosztókhoz hasonló felületen.
Azonban nem csak offline tartalmat tölthet fel, hanem műsorfájlokból készíthet
On-line TV ill. Rádió adást, élőben közvetíthet, akár a mobiltelefonjáról, valamint
feliratozhatja, ill. saját logoval láthatja el, az élő ill. offline adást, az élő adás és az offline
adás között automatikus a váltás, azaz, ha végzett az élő közvetítéssel automatikusan
visszavált az offline adásra.
Az adás listák időzíthetőek, akár minden napra, vagy a hét adott napjára, így
szolgáltatásunkkal kiválthatja a „Play-Out”-ot azaz a költséges adásvezérlő eszközöket és
szoftvereket.
Minden élő ill. offline csatorna és médiafájl ellátható korhatáros párbeszédablakkal és alul
megjelenik a megfelelő korhatáros logo „12 – 16 -18”.

A „Média Platform” megjeleníti a videó megosztókhoz szokásosan a megtekintési adatokat
valamint 10 perces bontásban statisztikai adatokat is gyűjt az adott médiafájl vagy élő
közvetítés nézettségéről.

A diagrammos statisztikáról leolvasható, hogy egy 24 óra alatt melyek voltak azok az
időszakok, amelyek a legnézettebbek voltak.

Alatta található a város lista a pontos nézőszámokkal és mellette a térképes kimutatás, a
jelentősebb országok és városok feltüntetésével:

Az adott ország térképének kiválasztásával, városonként megmutatja a látogatók számát:

Az élő adásnál beállított háttér és logo esetén így nézz ki a lejátszó modul, amely
természetesen egyszerűen beépíthető a saját honlapjába:

Így nézz ki lejátszó modul és a stream vezérlőpultja, felül a korhatáros beállítás, utána a logo,
utána ha nincs adás, annak az esetére feltölthető egy videó, hogy automatikusan azt játssza be,
valamint feltölthető egy videó, amit az elő adásba is bármikor bejátszhatunk a zöld gomb
megnyomásával:

Az élő adást RTMP formátumban lehet feladni, bármilyen eszközről, amelyik képes H.264
videó és AAC hang létrehozására, az adás változatlan minőségben, egyszerre akár 3 csatornán
is lehetséges, SD, HD, és FullHD, akár 4K-ban is, az alábbi panelről leolvasva:

A DVR módban, az élő adás bármikor visszatekerhető, nem csak az élő adás után, és
bármikor folytatható az élő adás, rögzíteni fogja, azaz hozzáfűzi az előző adásmenethez, így
nem kell aggódni az esetleges szakadások miatt, az élő adás indítását a lejátszó program
azonnal felismeri, és átvált az élő-re.
Ha vége az élő-nek, akkor automatikusan visszavált a felvett adásra.
A „Play-Out Studio” egy komplet adáslebonyolító alkalmazás, amelyben „Fog és vidd”
módszerrel rakhatjuk össze a játszási listákat.

A „Screen Studio” az élő adás feliratozáshoz készült alkalmazás.

A feliratozással pl. egy mérkőzés eredményét írhatjuk ki:

Az élő adás közben bármikor frissíthetjük az adatokat pár másodperc után minden nézőnél
megjelenik, adás közben bekapcsolhatunk a videó alján megjelenő futó szövegcsíkot is:

A médiafájlok és live stream csatornák egyetlen listából könnyen kezelhetőek:

A Rádió Szerver szolgáltatás is egyetlen kattintással elérhető, és kezelhető, a jelszavakat is
automatikusan generálja, és az élő adás váltás is automatikus az Autodj módra, a kezdeti
panelje így nézz ki:

A Rádió Szerver szolgáltatáshoz még tartozik két fajta kompatibilis Html5 lejátszó, amely
könnyen beépíthető bármilyen weboldalba, a linkek pedig bármely alkalmazásba, a
kezelőfelület az alábbi:

Az Auto DJ is egyszerűen kezelhető, időzíthető listákkal működik „Fogd és vidd” módszerrel:

A Live DJ –vel élőben keverhetünk zenét, amely szól azon az eszközön, amin futtatjuk ezt a
web alkalmazást pl. laptop és stream –ként megjelenik az internetes adásban is.

A Stereo Tools-ban különleges hangzást adhatunk a zenei műsorfájloknak feltöltés alkalmával
a „Live DJ” és az „Auto DJ” –ben is.
Az audio player a fő oldalon is elérhető, logo és háttérkép beállítható és szintén beilleszthető
könnyen bármely weboldalba, mint kicsi rádió playerek.

A „Média Platform” –on bármely csatorna vagy médiafájl levédhető, titkositható többféle
módszerrel, amik az alábbiak:
-

Csak a regisztrált felhasználóknak, azon belül is lista készíthető kik férhetnek hozzá.
Beállítható egyedi jelszó bármely elemhez.
Csak a meghatározott weboldalon működő lejátszás.
A „Média Platform” –on kikapcsolható a megjelenés „unlisted”, és csak a saját
weboldalon jelenik meg a lejátszás.

Jelszóval védett adás:

Nem engedélyezett lejátszás:

Korhatáros videó, pl. 12.:

A lejátszás elindulása után is megmarad a szükséges karika:

A Translate Stúdió-val a videókat az admin felületen elláthatjuk különböző nyelvű
feliratozással.

A fordítás elkészültével azonnal nézhető a videó az adott nyelven:

További információért és megrendelésért keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
LiveNetwork Hungary
Weboldal.
www.livenetwork.hu
Email:
info@livenetwork.hu
Telefon:
70 / 608 – 86 - 03

