HỆ THỐNG PHÁT
SÓNG TỰ ĐỘNG
Moâ ñun Laäp lòch (Scheduling):
- Leân lòch phaùt soùng theo giôø, theo
thöù töï öu tieân.
- Leân lòch tröôùc döïa treân döõ lieäu coù
saün.
- Leân lòch chaïy töï ñoäng theo giôø
ñònh tröôùc.
- Lòch phaùt soùng ñöôïc laäp vaø löu töø
moät hay nhieàu maùy theo phaân caáp
treân maïng LAN.
- Cung caáp coâng cuï: kieåm tra, loaïi
tröø caùc file video, audio coù loãi
trong khi leân lòch.
Moâ ñun Nhaäp Lieäu (Ingest):
- Cho pheùp ñaêng nhaäp caùc file töø
caùc heä thoáng dựng phi tuyến thoâng
dụng hiện nay.
- Chuyển dữ liệu tự động qua định
dạng chuẩn nếu cần thiết.
- Capturte file trực tiếp vào hệ thống.
- Khaû naêng kieåm tra, loaïi tröø caùc
file video, audio coù loãi.
Moâ ñun Phaùt soùng (Playout):
- Cho pheùp caáu hình heä thoáng ñeå quaûn lyù vaø vaän
haønh vôùi nhiều Server chaïy song song. Vôùi moâ hình
chaïy song song, coù theå thieát laäp caáu hình theo caùc
cheá ñoä: chaïy song song, hoaëc moät chaïy chính moät
chôø.
- Khaû naêng kieåm tra, loaïi tröø caùc file video, audio coù
loãi.
- Dung lượng lưu trữ của hệ thống uyển chuyển tùy
thuộc vào từng nhu cầu riêng biệt. Khả năng tăng
dung lượng lưu trữ dễ dàng.

Moâ ñun Kieåm duyeät (Censorship):
- Heä thoáng quaûn lyù phaân caáp cho
pheùp kieåm soaùt ñieàu haønh heä
thoáng vaø kieåm soaùt noäi dung
chöông trình.
Moâ ñun Löu tröõ (Archive):
- Keát noái vaø quaûn lyù caùc thoáng löu
tröõ taïo thaønh heä thoáng maïng saûn
xuaát hoaøn chænh.
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Ổn định, Tin cậy, Mạnh mẽ và Khả
năng tích hợp cao.
Giao diện tiếng Việt. Các phần mềm
đều có thể uyển chuyển thay đổi theo
yêu cầu riêng biệt.
Cho phép điều khiển các thiết bị
VTR Betacam, DVCam v.v..
Hệ thống phần mềm đơn giản, dễ
dàng thao tác,...
Nhận file trực tiếp từ các hệ thống
dựng phi tuyến có sẵn.
Hệ thống cơ sở dữ liệu : dễ dàng tìm
kiếm thông tin, kiểm duyệt và lập
lịch phát sóng.
As-Run Log chi tiết cho phép theo
dõi các chương trình đã được phát
sóng.

Schedule workstation

Archive PC

Tape backup

Đặc tính kỹ thuật
Video format: Mpeg2, DV (type1, type2)
Audio format: 48Khz/16 bit/ uncompressed
video I/O: Composite, component, SDI (10bit)
Audio I/O: Balanced, SDI embedded
Reference: Blackburst input
Video standard: 625/50 PAL
Lưu trữ
Dung lượng: Tùy chọn
Tuỳ chọn: SCSI, SATA, RAID
Phần mềm
Phát sóng: Kiểm soát công tác phát sóng
Lập lịch: Phục vụ công tác lập lịch.
Nhập liệu: Đưa dữ liệu vào hệ thống.
Kiểm duyệt: Kiểm duyệt dữ liệu.
Lưu trữ: Quản lý các hệ thống lưu trữ.
Các thông tin khác
Hệ điều hành: Win XP
Kích thước: 17.9" W - 23" D – 6.9" H (19" rack mount)
Nguồn: 100-240V VAC, 50/60 Hz
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