A LiveU autós megoldásai
Bővítse és növelje hálózati hozzáférését!
A MEGLÉVŐ KÖZVETÍTŐ AUTÓK FEJLESZTÉSE
ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁVAL
Új ENG autó megépítésekor gondoljon arra, hogy a LiveU autós megoldásai többféle
vezetékes és vezeték nélküli konfigurációban alkalmazhatók:

Klasszikus hibrid
A konfiguráció része:
•

műholdas uplink (álló helyzetben)

•

LiveU Xtender az autó tetejére szerelve, DataBridge opcióval

•

LiveU LU700-SV rack mount enkóder

A működés alapja:
•

az LU700-SV szimultán rácsatlakozik a LiveU Xtenderre és
a műholdas uplink eszközre, hogy a hálózati lefedettségtől
függetlenül folyamatos, jó minőségű videó átjátszást tegyen
lehetővé

•

álló helyzetben a feltöltéshez preferáltan megadható a
műholdas kapcsolat használata, menet közben pedig a
híranyag elküldhető a stúdiónak

•

a LiveU DataBridge opcióval a stáb tagjai szabad
felhasználású internethez juthatnak, mobil hotspoton
keresztül

•

a LiveU Central webes felületén a stúdióban maradt kollégák
teljességgel átvehetik az irányítást az LU eszközök felett,
tehermentesítve ezzel a helyszíni forgatócsoportot

AZ EGYETLEN OLYAN MEGOLDÁS, AMELY ÉPÍT A VEZETÉK
NÉLKÜLI KAMERA-KÖZVETÍTŐ AUTÓ KAPCSOLATRA

Élőzés mozgás közben
A konfiguráció része:
•

LiveU Xtender az autó tetejére szerelve, DataBridge opcióval

•

LiveU LU700-SV rack mount enkóder

•

időjárási körülményektől függetlenül használható kamerák
az autó belsejébe, állványokra, stb. rögzítve

A működés alapja:
•

a rögzített kamerák menet közben folyamatosan veszik az
utat, a videó jel pedig a LiveU Xtenderen keresztül jut el az
LU700-SV-hez

•

menet közben a híranyag elküldhető a stúdiónak

•

a LiveU DataBridge opcióval a stáb tagjai szabad
felhasználású internethez juthatnak, mobil hotspoton
keresztül

A mini OB kisbusz
A konfiguráció része:
•

műholdas uplink (álló helyzetben)

•

LiveU Xtender az autó tetejére szerelve, DataBridge opcióval

•

LiveU LU700-SV rack mount enkóder

•

egy vagy több LU500 hátizsákos bejátszó egység

A működés alapja:
•

az LU500-at használó operatőr a LiveU Xtender segítségével
az autó 500 méteres vonzáskörzetéből képes vezeték nélkül
videó jelet továbbítani

•

menet közben a híranyag elküldhető a stúdiónak

•

a LiveU DataBridge opcióval a stáb tagjai szabad
felhasználású internethez juthatnak, mobil hotspoton
keresztül

A LiveU vezető márka az élő videós felvételek, átjátszások és a felvett anyagok kezelése terén. A LiveU díjnyertes technológiája
révén az élő videós közvetítés a Föld bármely pontján, bármely időpillanatban kivitelezhető válik. A hátizsákoktól kezdve
az okostelefonokig, a LiveU élő videós termékpalettája számtalan eszközt lefed. A LiveU megoldásai többszörös 4G LTE/3G,
mikrohullámú, műholdas és WiFi kapcsolódási pontot biztosítanak a legjobb minőségű videó anyag érdekében.
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