
AV SOLUTIONS | EVENT REGISTRATIE
Produceer live 4K-video tijdens evenementen en stream naar uw publiek over de hele wereld

DE UITDAGING

DE OPLOSSING

De muziekindustrie heeft jarenlang geld verdiend met de verkoop
van miljoenen records. Vandaag de dag worden de shows,
de merchandise en het merk zelf steeds belangrijker. Het live
streamen van evenementen is belangrijker geworden dan ooit
tevoren.

Live-evenementen zouden niet compleet zijn zonder dat de
artiest op enorme LED-schermen te zien is. Steeds vaker
worden evenementen, zoals muziek concerten, theater, opera en
ballet, live gestreamd naar gebruikers wereldwijd.
Om het resultaat te behalen dat de producent verwacht wordt

Het is van essentieel belang dat camera's kunnen presteren onder alle lichtomstandigheden terwijl de productieapparatuur
de regisseur in staat moet stellen hun artistieke visie te realiseren.

er gebruik gemaakt van grote sensorcamera's en mixers
welke in staat zijn om op te nemen in een kwaliteit die
overeenkomt met televisieprogramma's. Doordat de
apparatuur gemakkelijker te installeren en te configureren is
dan ooit tevoren stelt dit zowel grote- als kleine organisaties
in staat om hun producties vast te leggen en direct te delen
met een groot publiek wereldwijd.

Holdan helpt resellers en systeeminstallateurs om
apparatuur te selecteren en workflows te gebruiken die
kosteneffectief en efficiënt zijn. Tegelijkertijd is er minimale
configuratietijd benodigd voor de apparatuur en is deze zeer
geschikt voor minder ervaren operators.
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Datavideo SE-1200MU
6 kanaal HD swicher

Panasonic UE150 is een nieuwe
generatie large sensor 4K camera
geschikt voor low light producties

Teradek T-Rax
encoder

Datavideo PTC-150 heeft een prima
HD beeldkwalitiet en lage prijs

Panasonic UC4000 studio camera
geeft professioneel 4K beeld

De Adena CI-T21H PTZ-camera's met
auto-tracking en auto-zoom functie
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DE INSTALLATIE HET RESULTAAT

Hoewel sommige locaties camera’s permanent installeren
vereisen de meeste locaties vaak dat extra camera's
worden geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor dat men
evenementen kan vastleggen in een kwaliteit die
overeenkomt met televisieprogramma's.

Switchers, recorders, routers en encoders hebben de
flexibiliteit om alles in HD te beheren, van een drie camera-
tot en met een veertig cameraopstelling in 4K UltraHD-
kwaliteit.De signalen kunnen direct worden vestuurd naar
schermen op het evenement en worden geencodeerd om
het middels streaming aan te bieden aan een betalend
publiek.

Vaste en PTZ-cameraposities kunnen worden bediend door
één enkele operator waardoor u in televisie uitzend kwaliteit
vanuit verschillende invalshoeken kunt produceren.
Desgewenst kan de regisseur de positie en framing van elke
camera aanpassen om zodoende het eindresultaat een
geweldige uitstraling te geven.

Camera’s met grote sensoren welke gebruikt worden door
professionele producties geven zonder enige twijfel
sublieme resultaten. Maar ook met de oplossingen
die Holdan aanbiedt stelt u zichzelf in staat om geweldige
video’s te maken en waar nodig live te delen met uw publiek.
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