ShowBrowser
Ingest, MAM e News Room

Catálogo de produto

ShowBrowser
CARACTERÍSTICAS
Combinando Ingest, MAM, e News Room, o ShowBrowser oferece a você uma nova e empolgante experiência no
processo de produção e gerenciamento de conteúdo para sua emissora de TV. Um sistema de Ingest eficiente, fácil e
dinâmico, que garante compartilhamento e disponibilidade do material ingestado para todas as suas ilhas de edição,
editores de texto e demais usuários com a velocidade que a sua equipe necessita. Agora, você pode visualizar todos os
vídeos brutos ou finalizados sem sair da sua estação de trabalho.
Com o ShowBrowser, você gerencia o acervo da sua emissora com facilidade e elegância, incluindo material já arquivado. Busque, visualize, aprove, reprove, arquive e resgate conteúdo de onde você estiver.
Sua redação estará conectada com o seu telespectador: o novo ShowBrowser possui um poderoso software de News
Room em versão web totalmente integrado ao Playout, TP e GC.

MÓDULO NEWS ROOM

Automatiza todos os processos de produção de telejornalismo como pautas, apurações, laudas, reportagens,
espelhos, relatórios etc.

MÓDULO MAM

Gerenciamento de material bruto, editado e arquivado. Com este módulo, você estará apto a localizar, visualizar,
aprovar, reprovar, bloquear e liberar material a qualquer momento.
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Integração com Avid, Final Cut e Premiere;
Marcações com comentários em pontos específicos nos clipes ou na matéria finalizada;
Menu de acesso rápido;
Chat;
Recebe conteúdo enviado através do seu aplicativo de contribuição;
Material organizado por programas, grupos e categorias;
Ingest de colaborações em qualquer estação;
Busca simples e objetiva;
Permissões específicas para cada usuário em cada área do sistema.

MÓDULO INGEST

Ingest HD/SD de material bruto (HD/SD) com catalogação automática, disponibilização imediata no MAM e
News Room, associação à retranca (Lauda), preview do material antes do envio, V.U para monitoração do áudio
e conversão automática para o formato definido da emissora.

MANUTENÇÃO E SUPORTE

Garantia de um ano com suporte e atualização de software
gratuitos durante esse período;
Suporte adicional, baseado em pacote de horas, disponível
mediante contrato.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Um ShowBrowser;
Um cabo de força.
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