
AV SOLUTIONS | SPORT
Het opnemen en streamen van sportwedstrijden en evenementen

DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Sport is bij uitstek entertainment. Sport is uitermate geschikt
voor het maken van media. Door middel van een live verslag of
een samenvatting van de hoogtepunten kunnen fans in het stadion
of wereldwijd hun team volgen.

De uitdaging voor clubs en teams is om videobeelden te
produceren die professioneel genoeg zijn om de kwaliteit van
reguliere sportuitzendingen te evenaren. Slagen zij hier niet in dan
zullen zij minder goed in staat zijn fans aan zich te binden via de
verschillende sociale media en behalen daardoor ook niet het
gewenste commercieele resultaat.

Het is van belang om apparatuur in te zetten die betrouwbaar, makkelijk te installeren en eenvoudig te bedienen is en
uitstekende resultaten oplevert. Met de professionele HD-workflow en robotgestuurde camera's kunnen een minimaal
aantal medewerkers fantastische sportprogramma's maken.

De uitzendkwaliteit is niet het enige dat telt. Om te
concureren met reguliere sportprogramma's is het van
belang dat het systeem makkelijk te bedienen is en in staat
om meerdere uren aaneengesloten beeld vast te leggen van
professionele kwaliteit. De apparatuur moet dagelijks
gebruikt kunnen worden zonder dat het nodig is om te
beschikken over geavanceerde infrastructuur, jarenlange
ervaring en kennis waar de reguliere televisiemakers elke
wedstrijd op kunnen bouwen

Met de juiste technologie is het mogelijk om uw doel te
bereiken, het aantal fans uit te breiden en nieuwe inkomsten
te genereren.
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Panasonic’s AW-HE40 PTZ camera
heeft een 30x zoom is ook geschikt

voor snel bewegende sport.

Met Telestream’s Wirecast kunt u
camera's schakelen met clips, live titels

toevoegen en direct streamen

Panasonic EVA-1 camera's bekend om
hun eenvoudige bediening.

Met GO 1200 Studio van
Datavideo. kun u 6 kanalen HD

schakelen, opnemen en streamen

Met Teradek Bolt kunnen
bijvoorbeeld interviewcamera's

draadloos verbonden zijn.

Telestream NewBlueFX Titler Live 4 Sport
voor professionele titels



www.holdan.eu

Holdan Benelux B.V.
Kolenbranderstraat 10

2984 AT Ridderkerk
Nederland

Telefoon: +31 (0)180 728209 Email: sales@holdan.eu© Holdan Benelux AV Solutions Sport v1NL 09/19

DE INSTALLATIE HET RESULTAAT

Veel clubs starten met een studio om films te maken voor
tijdens de pauze, voorbeschouwingen of exclusieve beelden
voor hun website en sociale media te produceren.In de
volgende fase worden meer camera's toegevoegd voor
meer beeldhoeken. Door gebruik te maken van een mix van
vaste- en op afstand bedienbare camera’s kan het systeem
snel geinstalleerd worden zonder opvallend aanwezig te zijn.

Wij kunnen resellers en installatie bedrijven helpen bij het
bouwen van draagbare productie systemen die de
flexibiliteit bieden om in elke ruimte of op afstand te kunnen
worden bediend.

Of clubs wel of niet in staat zijn om ervaren mensen in
dienst te nemen of dat ze moeten vertrouwen op de
ondersteuning van studenten of tijdelijke werknemers: de
resultaten kunnen altijd wedijveren met de
productiekwaliteit van omroepen.

Holdan heeft in Engeland onder meer Premiership voetbal
clubs en lokale sportclubs geholpen met het maken van
geweldige samenvattingen, live gestreamde wedstrijden en
entertainment op een groot scherm in stadions. Het
resultaat is een grotere fan betrokkenheid en loyaliteit,
groei van de clubinkomsten en een grotere tevredenheid bij
de sponsoren.

DE OPZET
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Outdoor PTZ
Camera's

Productie
Ruimte

Horeca Monitoren Grote LED schermen
in Stadion

Draadloze
Camera's


