A LiveU előny
„Kezdve a hátizsákos eszközökkel, a műholdas egységeken és a mobiltelefonos
alkalmazásokon át, a LiveU széles termékpalettát kínál a videó közvetítéshez
használható megoldások terén.”

A LIVEU-RÓL
A LiveU a Föld bármely pontjáról használható, broadcast
minőségű, mobil hálózatokra kapcsolódó videó átjátszó
rendszerek úttörője. A LiveU márka használói között megtalálhatók a legbefolyásosabb tévétársaságok, hírügynökségek és online médiumok, a világ több, mint 80 országában.
A LiveU számtalan prominens szervezet kitüntetésével rendelkezik, így többek között a CNBC „Disruptor 50” díjával is,
amelyet azoknak a cégeknek ítélnek oda, amelyek „megreformálták tevékenységi szektorukat”, továbbá „üzleti igényt
elégítenek ki megfizethető, egyszerű, könnyű, megbízható,
megismételhető és skálázható szolgáltatásaikkal.”

Legyen szó nagy horderejű híreseményről, sport, vagy
egyéb jellegű rendezvényről, jó esély van arra, hogy a
területén LiveU eszközök működnek, függetlenül annak
helyszínétől. Kezdve a hátizsákos eszközökkel, a műholdas egységeken és a mobiltelefonos alkalmazásokon át,
a LiveU széles termékpalettát kínál a videó közvetítéshez
használható megoldások terén.
A LiveU a világon elsőként szabadalmaztatta a mobil
hálózatok kötegelésének módszerét. Az összes LiveU
termék működése ezen a negyedik generációs, szabadalmaztatott technológián alapul.

LEGFONTOSABB ELŐNYÖK
Egyedülálló hatékonysága és megbízhatósága révén, a LiveU vezető márkának számít a celluláris uplink megoldások terén.

Megbízhatóság kihívások közepette
A LiveU saját fejlesztésű külső és belső antennái lényegesen jobb jelerősséget garantálnak, mint a hagyományos USB és
mobil eszközök. Ez főleg két dolognak köszönhető:
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többirányú antennafej, amely mindig a
legjobb minőségű jelet fogadja, míg a többi
eszköz többszörösen visszaverődött jelekkel
dolgozik.
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nagyobb hatótávolság, amely révén a LiveU eszközök
képesek felhasználni a távolabb eső cellák kapacitásait, míg a többi eszköz csak a közeli tornyok nyújtotta sávszélességért versenyez;

Mindez különösen látványos rossz mobilhálózati
adottságok esetén, telített stadionoknál, vagy mozgásban történő felvételek mellett.
A LiveU eszközök mindezeken túlmenően külső antenna használatával is üzemeltethetők, amely állványra, vagy autó tetejére szerelve vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé akár 300 méteren
belül, összegyűjtve a távolabbi cellák kapacitását.

Támogatás
A LiveU szakmailag is elismert ügyfélszolgálata tapasztalt mérnökökből áll, a termékekre pedig
átfogó garancia vonatkozik, nagy események alkalmával helyi támogatás mellett.
A LiveU több olyan szolgáltatást is kínál, amely rugalmasságot és nyugalmat biztosít termékeinek használata során, így 24/7 szakmai távsegítséget az év bármely napján, 14 bázisának valamelyikéről (Amerikai Egyesült Államok, Németország, Románia, Izrael, India, Nagy-Britannia,
Hong-Kong, Szingapúr, Oroszország, Ukrajna, Franciaország, Kolumbia, Brazília és Mexikó).

Egyenletes HD képminőség
A LiveU prediktív kötegelő algoritmusai kiszámítják a hálózatok viselkedését, redundáns adatforgalmat generálnak és képesek visszanyerni az elveszett csomagokat úgy,
hogy a kép közben állandó, megbízható és stabil marad.

Költséghatékony vezeték
nélküli megoldások
A LiveU termékpalettáján minden anyagi keretnek megfelelő összeállítás szerepel. A kínálatban helyet kapnak
a piaci újdonságnak számító hátizsákos egységek, a
kamerára- vagy övtáskába szerelt eszközök, a külső
antennák, továbbá a Mac, PC, iPhone és Androidos
alkalmazások. A LiveU termékek megvásárolhatók, vagy
bérelhetők, akár SIM kártyákkal együtt is.

Könnyű üzemeltethetőség
Az új Linux alapú operációs rendszer lehetővé teszi, hogy
minden egység szabadon kommunikáljon egyazon LiveU
szerverrel, illetve hogy a felhasználó könnyedén kiaknázhassa a különböző termékekben és azok eltérő funkcióiban rejlő potenciált. A tartalommegosztás a LiveU
berendezések és szerverek között végtelenül egyszerű.

Valódi interjúk alacsony késleltetéssel
A LiveU antennáknak és kötegelő algoritmusoknak köszönhetően a LiveU az egyetlen olyan cég, amely megbízható képet nyújt a másodperc törtrésze alatt.

Folyamatos képátvitel
Amennyiben nem élő kétirányú interjúról van szó, a
LiveU eszközök használhatók Store&Forward üzemmódban, vagy akár 60 másodperces késleltetéssel is. Ekkor
különösen jó képminőség érhető el, még a legnehezebb
helyzetekben is.

Irányíthatóság bárhonnan
Minden LiveU termék munkája paraméterezhető a helyszínen érintőképernyő segítségével, vagy távoli eléréssel,
internet böngésző használatával, webes felületen keresztül.

Kéznélküli mobilitás
Az ergonomikus hátizsákoknak, övtáskáknak és kameradokkolóknak köszönhetően az operatőr kezei szabadon
maradnak, s zavartalanul mozoghat a híradás helyszínén.

A hírek élvonalában
Az új Linux alapú operációs rendszer révén a LiveU egységek betöltési ideje kevesebb, mint egy perc, így szinte
azonnal bevethetők a tudósítás során.

Adás változatos helyszínekről
A LiveU eszközök mindenféle hálózatról működtethetők,
legyen szó 4G, LTE, 3G, WiFi, Ethernet, BGAN, vagy KA-sávos
műhold kapcsolatról.

Biztonság mindenekelőtt
Minden LiveU termék alapos FCC és CE laboratóriumi
tesztelésen ment keresztül, így megfelel a SAR és egyéb
biztonsági követelményeknek.
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