ایده نو

OfficeTV

پیشرو شرق

سهامی خاص

با استفاده از آفیستیوی ،شما میتوانید مجموعه
بزرگی از کانالهای تلویزیونی را ،با کمترین هزینه و
باالترین کیفیت ،ضبط کرده و همزمان از طریق

ضبط تلویزیونی و آنتن مرکزی از طریق شبکه

شبکه بصورت زنده در اختیار کاربران خود قرار
دهید تا بتوانند آنها را تماشا کنند ،بدون اینکه الزم
باشد سختافزار خاصی به کامپیوترهای آنها اضافه
کنید.
کاربردها
 روابط عمومی سازمانها و شرکتها
 شرکتهای آگهی بازرگانی
 خبرگزاریها و موسسات خبری
 ادارات و سازمانهای دولتی
 دانشگاهها و موسسات آموزشی
پخش تلویزیون از طریق شبکه اترنت ،بدون نیاز به کابلکشی مجدد کواکسیال آنتن مرکزی
حذف نیاز به دستگاههای تلویزیون و ضبط ویدئو ،تماشا و ضبط تلویزیون از طریق کامپیوتر

عملکرد دستگاه به جای دهها ست تاپ باکس  DVB-Tو کامپیوتر ورودی
اتصال مستقیم به آنتن هوایی و دریافت و پخش همزمان همه کانالهای ورودی

قابلیت کنترل متمرکز عملیات کل مجموعه ،از هر نقطه شبکه
مدیریت حق دسترسی کاربران برای دیدن کانالهای مختلف ،با قابلیتهای پیشرفته

قابلیت ضبط برنامه ریزی شده همزمان بیست کانال تلویزیونی تا مجموع  2500ساعت
روی خود دستگاه  OfficeTVبدون نیاز به تجهیزات اضافی

طراحی  ،Turn Keyبه منظور عدم نیاز به دانش فنی خاص برای استفاده کننده
طراحی پایدار و مطمئن ،کنترل کاربر با ویندوز firmware ،سرور با امبدد لینوکس
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در این راه حل:
 نیازی به خرید تجهیزات ضبط تلویزیون نیست ،زیرا خود دستگاه آفیستیوی می تواند تا  20کانال تلویزیونی را
همزمان تا مجموع بیش از  2500ساعت روی خود ضبط کند( .یعنی ضبط  20کانال تلویزیونی  24ساعته تا  5روز).
تصاویر ضبط شده روی دستگاه بصورت یک  shareشبکه بصورت فایل دیده می شوند و قابل کپی کردن برای استفاده
و برش زدن هستند( .این دستگاه  4ترابایت هارد دیسک داخلی دارد)
 احتیاجی به خرید تلویزیون نیست ،و پیسیهای موجود متصل به شبکه ،بدون نیاز به اضافه کردن سختافزار به
جای تلویزیون عمل میکنند و تا  75کاربر میتوانند کانالهای تلویزیونی را از طریق آنها بصورت زنده ببینند.
 احتیاجی به کابلکشی آنتن مرکزی برای پخش سیگنال تلویزیونی نیست ،وکل اطالعات از کابلکشی شبکه
اترنت موجود سازمان یا شرکت جابجا می شود.
 هر دستگاه سرور آفیس تی وی همانند تعداد زیادی ستتاپباکس همزمان و کامپیوتر استریم در شبکه کار
میکند .هر دستگاه  OfficeTVمجهز به  4ورودی  DVB-T2است که می تواند همزمان تمامی کانالهای رادیو تلویزیونی
دیجیتال در حال پخش را دریافت کند( .بیش از  25کانال تلویزیونی) .در حال حاضر در شهر تهران سه فرکانس
 Tدر حال پخش هستند ،که یک ورودی اضافی آفیستیوی می تواند در صورت اضافهشدن فرکانس جدید در آینده
استفاده شود.
DVB-

 قابلیت کنترل کاربر و آنچه که می تواند ببیند وجود دارد .به عنوان مثال میتوان مشخص کرد که هر کاربر ،مجاز
به دیدن چه کانالهایی ،حتی در چه ساعتهایی از شبانه روز باشد ،کاری که در آنتن مرکزی سنتی به هیچ عنوان ممکن
نیست.
 کنترل کل سیستم آفیس تی وی از تنها یک کامپیوتر کنترل و از هر جای شبکه ممکن است ،و نیازی به
حضور فیزیکی برای انجام عملیات کنترل نیست.

 بر خالف سایر روش های استریم تصویر تلویزیونی از طریق کامپیوتر ،در  OfficeTVهیچ نوع فشرده سازی مجدد تصویر
انجام نمی شود و بنابراین تصویر قابل تماشا و ضبط روی کامپیوتر ،کیفیتی معادل تصویر تلویزیونی فرستاده
شده دارد ،و هیچ نوع افت کیفیتی وجود ندارد.

لطفا برای آگاهی از جزئیات این قابلیت ها ،به وب سایت شرکت ایده نو ،بخش OfficeTV

مراجعه فرمایید ،یا با شماره تلفنهای  021-77750541و  42تماس حاصل فرمایید.
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 ضبط شبکههای تلویزیونی توسط روابط عمومی سازمانها ،به منظور پاسخگویی به مطالب مطرح شده در رسانهها
در مورد سازمان.
 ضبط شبکههای تلویزیونی ،توسط شرکتهای آگهیدهنده و شرکتهای تبلیغاتی ،به منظور اطمینان حاصل
کردن از پخش آگهی در زمان مشخص شده.

 ضبط شبکههای تلویزیونی توسط موسسات آموزشی و سمعی بصری ،برای جداکردن و نگهداری برنامه های رادیو
تلویزیونی مفید برای استفاده آینده.
 ضبط شبکههای تلویزیونی توسط خبرگزاریها و سایتهای خبری ،برای استخراج مطالب خبری مرتبط از آنها.

 ارائه سرویس تلویزیونی زنده و اجازه تماشای کانالهای تلویزیونی برای مدیران و پرسنل مرتبط سازمان یا شرکت.

مشخصات فنی

تعداد کانال قابل ضبط همزمان روی دستگاه

 20کانال

قابلیت ضبط روی خود دستگاه

1 x 4 TB internal HDD

تعداد کاربر استفاده کننده از فایل همزمان

 1کاربر

تعداد کاربر زنده همزمان

 75کاربر

تعداد ورودی

4 x DVB-T2

تعداد پورت شبکه

1 x GbE

SD
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