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Het live en on-demand registreren met video is 
tegenwoordig een essentieel onderdeel van de 
communicatie- en trainingsstrategie van elke organisatie.

In het onderwijs, bedrijfsleven, religieuze diensten, 
podia en bij de overheid, allen maken actief gebruik van 
videostreaming om in contact te komen met studenten, 
werknemers, congregaties of burgers.

De komst van de UE4 PTZ-camera van Panasonic, het A-dena Media station, de recorder en encoder-apparaten van A-dena als 
krachtig Content Management Systeem levert nieuwe, kosteneffectieve media-oplossingen voor organisaties en instellingen. 

Hoewel de technologie om content vast te leggen en te streamen 
al jaren bestaat kunnen resellers en systeemintegrators nu bundels 
leveren die het volgende bieden:

1. Een kant-en-klare plug-and-play-oplossing
2. Eenvoudige bediening met controle-integratie van derden
3. Betaalbare apparatuur van toonaangevende merken
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VASTLEGGEN VOOR HET ARCHIEF GO LIVE

Het archiveren van juridische of overheidsprocedures
wordt vereenvoudigd door A-dena. Hun mediastations
zijn multifunctionele, multi-invoerapparaten
die video- en computerbronnen combineren en opnames
sturen naar:

• Een lokale SD-kaart of harde schijf
• Netwerkstations en opslagruimten
• Content management systemen

De beeldkwaliteit is hoog, maar de bestandsgroottes zijn 
klein waardoor uren beeldmateriaal op een SD-kaart kan 
worden opgeslagen. A-dena  kan audio van uw camera’s, 
direct aangesloten microfoons of uw geluidsmixer opnemen, 
zodat het de flexibiliteit heeft om in uw workflow te passen.

A-dena opnamen zijn gecertificeerd om te werken met 
Panopto, Opencast, Kaltura en andere CMS-platforms 
en kunnen automatisch worden geüpload naar Content 
Management Systemen die geautoriseerde gebruikers 
toegang geven tot video’s.
 

De nieuwste generatie professionele camera’s bieden gebruikers uitzonderlijke kwaliteit opnames
en grote betrouwbaarheid zonder complexe menu’s, ongebruikelijke connectoren en 
ongestandaardiseerde besturingsprotocollen.

De UE4 van Panasonic is zonder bewegende delen geruisloos. De 4K-sensor kan HD of UltraHD
werken terwijl de gebruiker over het beeld kan zoomen en scannen om zich te concentreren op
individuele sprekers of om in breedbeeldopname een heel podium vast te leggen. 
UE4-kenmerken:

• Standaard HDMI-, USB- en Ethernet-aansluitingen
• Meerdere bedieningsopties voor eenvoudige integratie in een AV-netwerk
• Veelzijdige bevestigingsopties voor vast of mobiel gebruik

De voordelen van live video zijn duidelijk: realtime informatie 
delen, samenwerken met teams en samenwerken met 
deskundige presentatoren.

Met de technologie van vandaag kunnen AV-teams live 
streamen:

• Direct van de camera
• Van de A-dena encoder via uw IPTV-netwerk
• Van de A-dena encoder naar streaming-netwerken  

(lokaal of wereldwijd)
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