
 

 

 

 

 

 

EGYSÉGES KÖZPONTI KEZELŐFELÜLET ELŐNÉZETI LEHETŐSÉGGEL ÉS 

TÁVOLI IRÁNYÍTÁSSAL 

A közvetítőeszközök adásának előnézete mellett, a LiveU Central központi kezelőfelület 

teljes távoli irányítást biztosít a LiveU ökoszisztéma vonatkozásában, s a világ bármely 

pontjáról használható, böngészővel rendelkező számítógép segítségével. 

Azon túl, hogy a LiveU Central webes kezelőfelület használatával távolról irányítható minden LiveU 

közvetítőeszköz, a szolgáltatás alkalmas a közvetítéshez használt csatornák kezelésére is. 

 Közvetítőegységek adásparamétereinek 

beállítása: üzemmód, késleltetés, csatorna 

kiválasztása, az adás elindítása/leállítása 

 Hálózati interfészek kapacitásának megtekintése 

és kezelése, beleértve az Ethernet-portokat, a 

WiFi-hálózatot és a modemeket 

 IP-alapú adás megjelenítése a közösségi média és 

tartalomszolgáltató oldalakon – adás a 

Facebookon egyetlen gombnyomásra 

 Fájlkezelés – fájlok előnézeti képe, letöltése vagy 

kijátszása az SDI-kimenetre 

 Metaadatok kezelése az adás előtt és után 

 Csoportok és felhasználók kezelése 

 A „legkisebb költségekkel járó” kötegelő 

szolgáltatás – prioritási sorrend felállítása a 

különböző interfészek között (pl. vezeték nélküli 

hálózat használata a műholdas hálózat igénybe 

vétele előtt) 

 Szolgáltatások kezelése: MultiPoint, DataBridge 

Minden egyes LiveU Central felhasználóhoz külön 

jogosultsági szintek rendelhetők (kizárólag 

megtekintési jogosultsággal rendelkező felhasználó, 

rendszeres felhasználó, adminisztrátor), amely 

lehetővé teszi számukra az egyes eszközcsoportok és 

csatornák kezelését. 

  



TÁVOLI IRÁNYÍTÁS 

Irányítson minden LiveU egységet bármely böngészővel rendelkező eszközről 

 

 

 

MULTIVIEW 

Tekintse meg a bejövő jelek előnézeti képét, majd a drag&drop 

funkcióval küldje az adást a fizikai szerver kimenetére, legyen az 

a világon bárhol, vagy a különféle webes oldalak felé 

 

 

 

FÁJLKEZELÉS 

 Korábban rögzített Store & Forward vagy FTP fájlok lejátszása 

és exportálása, a feltöltési folyamat szabályozása és 

nyomkövetés 

 A fájlok kijátszhatók a szerver bármely SDI-kimenetén 

 

 

 

 

ADÁS A FACEBOOKON EGYETLEN GOMBNYOMÁSRA 

Facebook Live-adás közvetlen a LiveU Central felületéről, egy 

gombnyomásra megvalósuló API-integráció révén 

 

 

 

 

GEOLOKÁCIÓ 
 

Kövesse nyomon az összes LiveU egység földrajzi helyét; az adatok 

automatikusan frissülnek, amint az eszköz ismét elérhető online 

 
 
 

Infotéka Kft. 
Email: broadcast@infoteka.hu  
Telefon: (+36 1) 452-1053  
Cím: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. utca 15/b.  
Web: http://liveu.infoteka.hu  
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