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Transmita eventos com total
autonomia diretamente do seu estúdio
O que é?
Solução para empresas com necessidades frequentes de transmissão de eventos e conteúdo pela
internet. Com o V-Casting Outsourcing é possível utilizar a plataforma Voitel na gestão e transmissão
de eventos que poderão ser assistidos por milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, com imagens,
áudio e vídeo, através da internet e disponível em multidispositivos (ex.: notebook, celular e tablet).

Modelos de Contratação
Sem Equipamentos

Com Equipamentos

Estúdios particulares podem
contar com toda a tecnologia
de transmissão da Voitel

Deixe toda a infraestrutura por
conta da Voitel

Ideal para as empresas que já possuem
toda a infraestrutura de captação que um
estúdio necessita.
A Voitel capacita o operador do cliente
a utilizar a plataforma de Streaming,
para que ele possa agendar e gerar a
transmissão da forma desejada.

Através de um modelo “As a Service”, seu
investimento em equipamentos é reduzido
e toda infraestrutura é disponibilizada.
Neste modelo a Voitel monta um estúdio
nas dependências do cliente e passa a fazer
a gestão e manutenção dos equipamentos
pelo período do contrato e o serviço é
cobrado mensalmente.
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Chroma Key: técnica de efeito visual utilizada em vídeos em que
se deseja substituir o fundo por um vídeo ou imagem

• Em um estúdio próprio ou

locado da Voitel, as imagens, o
som e os dados são capturados,
sincronizados e enviados a um
servidor central na internet

• Através de um link na internet, os
Participantes remotos acessam o
servidor e assistem à transmissão
de seus computadores pessoais,
tablets ou smartphones, sem
a necessidade de instalação de
programas ou aplicativos.

• Após o término da transmissão,
o evento pode continuar
armazenado no servidor para
acesso “On Demand”

Benefícios
Sem Equipamentos

Com Equipamentos

• Total autonomia para agendamento,
criação de URL, gravação e divulgação
do conteúdo

• Todos os recursos da versão sem
equipamentos

• Serviço cobrado por acesso, indiferente
da velocidade/qualidade do vídeo
trafegado
• Alta capacidade de acessos simultâneos

• Estúdio contratado no modelo “As a Service”
sem necessidade de alto investimento no
início do projeto
• O cliente mantém o foco em seu negócio
enquanto a Voitel faz a gestão do estúdio
• Suporte técnico e manutenção em horário
comercial
• Reposição de peças em caso de necessidade
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