Skab din egen TVkanal på nettet
Internettet er det idéelle medie til at skabe et flexibelt nyhedsflow fordi det
tillader hurtig distribution af information i lyd og billede. Byg et visuelt
univers omkring dit brand – gør det synligt og lad andre være en del af det!

DigiZuite™ WebTV er webbaseret og er ikke
kun et eventbaseret webcast værktøj. Med
DigiZuite™ WebTV bestemmer du selv –
hver gang dit budskab skal ud. Live eller on
demand – du bestemmer!
Systemet er en pakketering af en DigiZuite™
DAM software applikation, en DigiZuite™
Webtvportal og naturligvis DAMstat der lader
dig evaluere brugen og tilpasse indholdet.
I sin helhed er pakken perfekt for virksomheden
der ønsker en stabil og stærk platform for distribution af video. Det er meget simpelt at komme
igang med en standard pakke - indenfor ganske

få dage kan man faktisk være igang med at uploade videofiler til systemet og publisere dem til
webtvportalen.
Når alt er på plads, kan man give differentieret
adgang til medarbejdere, kunder og interessenter som frit kan boltre sig i organisationens videoarkiv og få glæde af netop producerde indslag.
Systemet kan hostes i DigiEyeZ driftscenter eller
i eget driftscenter, og kan naturligvis skaleres i
takt med et stigende behov for plads og øget
trafik.

Funktioner & features
Skin
Designet på standard enterprise webtv er som default
holdt i neutral mørk grå / sort nuance, som fremhæver
videoklippet, men det er naturligvis muligt at skinne
webtvportalen i andre nuancer, samt lægge topbillede
på der passer ind i den visuelle profil.
Sprog
Alle faste tekster findes på engelsk, dansk eller tysk,
så webtvportalen kan tilgodese et internationalt
marked.
Login
Der er naturligvis mulighed for at oprette begrænsning
på adgang til webtvportalen. Glemt kodeord, husk- og
skift kodeord er naturligvis en del af login-funktionen.
Rettigheder på topmenu
Bestem hvilke brugere der må se hvilke topmenupunkter. Frontendbrugergrupper sættes på folderens
access liste i DigiZuite™ WebTVs administrationsmodul.
Startup folder
Du har mulighed for at lægge et videoklip i en særlig
folder. Dette klip afspilles automatisk, når en bruger
åbner portalen.
Autodetektering af båndbredde
Systemet detekterer automatisk brugerens båndbredde og afspiller klippet i korresponderende kvalitet.
Manuel kontrol af båndbredde
Sideløbende med den automatiske detektering af
brugerens båndbredde er det nu muligt for brugeren
selv at vælge kvaliteten på et videoklip.
Simple og Advanced Search
Den simple søgefunktion understøttes af muligheden
for at tilbyde avanceret søgning på indhold i metafelter i DigiZuite™ WebTVs administrationsmodul. Det
betyder, at det bliver muligt at foretage søgninger i
portalen på helt specifikke detaljer.

Paging af videoklip under emner
For at give brugeren en stringent og rolig brugerflade,
er videoklip, der gemmer sig under et givent emne,
tilgængelige via paging. Som default er videoklip sorteret efter dato for oprettelse.
Flexibel emneinddeling
Du opretter selv faneblade og underliggende emner,
så mulighederne er tilstede for dels at tilpasse webtvportalen efter behov, dels for en særdeles specificeret
opdeling af videoklip i emner og underemner.

Player
Playeren tillader videoklip i dimensionerne 640x360
px og 16:9 aspect ratio. Selvfølgelig kan man også
lægge videoklip ind i 4:3 aspect ratio, der bliver blot
sorte områder i begge sider af videoklippet.
Playeren indeholder alle gængse kontroller; play/
pause, stop, lyd til/fra, justér lyd, fullscreen, slider til
back/forward jumping. I fullscreen følger playerkontrollerne med. Der er “afspiller” indikation i listen af
videoklip, og når klippet er afspillet, vises en replay
knap i selve playeren. Under playeren findes metadata for det pågældende videoklip.
Liste af videoklip
I listen med videoklip under emnet findes, udover
thumbnail, varighed, titel og et udsnit af beskrivelsen.
Du kan enten vælge at lade systemet klippe et vilkårligt thumbnail ud af videoklippet, eller bestemme på
frame-niveau, hvilket thumbnail der skal vises.
3, 5 eller flere i listen
Redaktøren bestemmer hvor mange resultater der
skal være i listevisningen. Featureområdet flyttes så
bare længere ned på siden.
Feature /banner område
Under listen af videoklip findes et featureområde 1 stort og 2 små. Overskriften på featureområdet
ændres nemt af redaktøren. Den enkelte feature
eller banner kan enten afspille et bestemt video
klip, åbne et tema eller en kategori eller linke ud af
portalen.
Vis næste videoklip /vis forrige klip
Når et videoklip er afsluttet, er der udover replayfunktionen mulighed for at vælge både næste og forrige klip i kategorien.
Vis video i nyt vindue
Denne funktion gør det muligt for brugeren at åbne
playeren i et nyt vindue. Dermed kan videoklippet
vises uafhængigt af playeren. Dette giver en større
fleksibilitet, hvis man kører med to skærme eller ønsker at sammenligne to klip.
Kapitler
Kapitler på videoklip styres i DigiZuite™ WebTVs administrationsmodul. Systemets EDL-funktion håndterer opdelingen i kapitler, der vises på portalen. I
EDL-funktionen angives inddelingen i kapitler på frameniveau. Når der ude på portalen afspilles en video
med kapitler, vises der en kapitel-knap ved siden af
download-knappen. Kapitel-knappen åbner en liste
over kapitler. Når man klikker på et kapitel på listen, springer playeren hen på den angivne frame og
genoptager afspilningen.
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Del og bedøm videoklip
Send link til et bestemt videoklip til en ven (eller hent
linket i DigiZuite™ administrationsværktøjet) og angiv
hvor mange stjerner den pågældende video fortjener.

en given download-kvalitet, når en bruger ønsker at
downloade den. Dette reducerer storage-forbruget,
men betyder at brugeren skal vente lidt længere på
sit klip.

Del med sociale netværk
Når en video afspilles, kan man klikke på Del video.
Dialogboksen giver mulighed for at kopiere deeplink
og embed player, tippe en ven samt sende til sociale netværk som Twitter og Facebook. Ønsker man
at publicere til YouTube er det muligt fra DigiZuite™
WebTV administrationsmodulet at publicere videoklip
til YouTube samtidig med, at man publicerer til portalen.

Tilknytning af powerpoint-slides til videoklip
I WebTV portalen er der en knap, der vises i forbindelse med afspilning af et klip med tilhørende slides.
Når knappen aktiveres, åbnes et nyt vindue, hvor
videoens størrelse reduceres, hvilket giver plads til
visningen af slides. Slides kommer fra EDL liste i DigiZuite™ WebTVs administrationsmodul.

Relateret materiale
Relateret materiale giver mulighed for fx download
af brochurer, billeder, præsentationer, links og dokumenter, herunder zip. På den måde kan man samle
relevant materiale for brugeren af portalen og dermed
give en bedre og mere afrundet oplevelse ved brug af
WebTV portalen. Hvis der er relateret til et klip, vises
et der et ekstra faneblad i download-vinduet.
Disclaimer ved download
Når man lader brugeren downloade et videoklip, er
det muligt at gøre download-muligheden være begrænset af en disclaimer, der fx informerer brugeren
betingelserne for videre brug af downloadede klip.
Hvis brugeren ikke accepterer disclaimeren, kan der
ikke downloades.
Transkodninger ”on-the-fly”
Normalt genereres alle mulige downloadkvaliteter
i samme øjeblik, som et klip publiceres og ligger
således klar, når en bruger bestiller dem eller downloader dem. I version 1.2 bliver det for redaktøren
muligt at konfigurere systemet til først at generere

Højest ratede og mest populære
Spring direkte til de mest populære videoklip eller de
højest ratede.
RSS Feed
Hent RSS feed fra webtv portalen.
Pre-rolls
Afspil reklamer random før et videoklip. Når reklamen afspilles, er stopknappen ikke tilgængelig og
slideren kan ikke bruges. Nedtællingsfunktion ligger
som overlay i bunden af reklamen. I DigiZuite™ media Management angives hvor mange eksponeringer
der er solgt, og man kan følge med i antallet af brugte
eksponeringer.
Standard Enterprise udgaven af Webtvportalen
er under fortsat udvikling, så stadigt flere spændende funktioner og features udvikles og udrulles
til standardløsninger.
Ring og hør mere på 70 22 20 95
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