
 

A LEGJOBB  ÉLŐ  HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁSOKHOZ 
A LiveU Video Return szolgáltatása lehetővé teszi a mozgó stábok számára, hogy nyomon követhessék, 
mi megy le egyenes adásban, kiegészítve a stúdióból érkező, azonnali videós instrukciók fogadásával az 
élő bejelentkezés ideje alatt 

A LiveU vezeték nélküli kötegelő megoldása nem csak felfelé menő, hanem lefelé jövő adatforgalom esetén 
is használható, így a mindenre kiterjedő élő helyszíni műsorgyártás már a műholdas és kábeles 
tartalomgyártás költségeinek töredékéért megvalósítható. 

 

Előnyök: 

Élőkép vissza a stúdióból, amelynek köszönhetően a riporterek pontosan képesek követni, hogy mikor 

kerülnek adásba, s közben szabadon kommunikálhatnak a stúdióban dolgozó kollégákkal  

Videós instrukciók fogadása élő bejelentkezés közben  

Élő bejelentkezés ellenőrzése – arra vonatkozó visszajelzés a helyszíni stáb felé, hogy milyen 

formában jelenik meg az általuk nyújtott kép a stúdióban; kell-e változtatni a kamera szögén vagy van-e 

szükség a kompozíció módosítására abban az esetben, ha pl. grafikonokat helyeznek az adásba vagy 

osztott képernyős megjelenítést alkalmaznak 



  

A LiveU zászlóshajójának számító LU600-as készülékek választható szolgáltatásaként, a Video Return 

funkció folyamatos élő stúdióképet biztosít a külső helyszínen dolgozó kollégák részére, a 

professzionális és gördülékeny élő műsorok előállításához. A Video Return szolgáltatás másodperc 

alatti késleltetést garantál a stúdió és a tudósítási helyszín között, a LiveU Reliable Transport 

protokollja alapján működő, kötegelt, megbízható videóátvitellel. 

  

A Video Return opció egy dedikált LiveU szerver beépítésével használható, amely a stúdió jelét SDI 
bemeneten fogadja és továbbítja a LiveU szabadalmaztatott kötegelő módszerének segítségével. A 
visszajövő kép megjeleníthető az LU600-as készülékek képernyőjén vagy bármely egyéb HDMI-
csatlakozóval rendelkező külső képernyőn. A stábtagok teljes körű kommunikációját a hangcsatorna 
egyidejű használata teszi lehetővé. A szolgáltatás nem csak az élő adás ideje alatt, hanem az LU600-as 
egységek alvó üzemmódja közben is elérhető. 

 

A Video Return Pro csomag keretén belül a szolgáltatás skálázható: a visszajövő képek csatornája 

igény szerint megkettőzhető. A stúdióban lévő eszköz minden egyes SDI csatlakozója egyszerre 20 

LU600-as egységgel képes együttműködni.  

 
 

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

 

mailto:broadcast@infoteka.hu
http://liveu.infoteka.hu/

