OPNEMEN, STREAMEN & DELEN - LIVE & ON DEMAND
Introductie van de PANASONIC AW-UE4 4K PTZ-camera met IP-streaming
Video delen binnen, tussen en buiten uw organisatie
Van universiteiten en scholen tot rechtbanken en
kerken, van bedrijven en opleidingsinstituten
tot goede doelen, ziekenhuizen en politiediensten; voor al
deze instellingen is video nu een dagelijks onderdeeldeel
van het leven.
Video is cruciaal voor het opnemen en het archiveren van
evenementen, het delen van trainingen en om content live te
delen met een extern publiek.

Met de huidige productieworkflows kunnen gebruikers
fantastische opnames maken.
Opnames die kijkers pro-actief willen bekijken en die
gebeurtenissen realtime waarheidsgetrouw vastleggen.
Productie met behulp van meerdere camera’s in tv-kwaliteit is nu
binnen handbereik voor iedereen, met de mogelijkheid om
video live en on-demand te delen aan een wereldwijd, selectief of
pay-per-view-publiek.

De AW-UE4-camera van Panasonic is een nieuwe generatie camera die past binnen talloze
workflows en fantastische resultaten levert.

Eenvoudig te installeren, makkelijk te bedienen
Enkele van de belangrijkste voordelen van de UE4 zijn:

H: 131mm

D: 136mm

Ondersteuning voor meerdere formats - UHD en Full-HD video-opname via HDMI
of IP
Pan en Zoom functionaliteit - gebruikers kunnen door de afbeelding heen
bewegen ondanks dat de camera statisch is. De camera slaat maximaal 100
vooraf ingestelde bewegingen op.
Webcamfunctie - sluit USB aan om de camera als webcam met professionele
kwaliteit te gebruiken voor Skype, Webex en andere videoconferentie toepassingen
Live-streaming - RTSP- en RTMP-ondersteuning voor YouTube en Facebook Live
via Ethernet
Ingebouwde microfoons - geen externe audio nodig
Flexibele montagemogelijkheden - Wordt geleverd met plafond- of bureausteun

W: 123mm
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Oplossing met één kabel - video en audio, bediening en voeding zijn mogelijk over
CAT5 (ondersteund PoE)

www.holdan.eu

WORKFLOWS
On-demand video opnemen en coderen | Lezingen Registreren & Bedrijfsproducties
De UE4 van Panasonic is discreet en gemakkelijk te plaatsen
op bureaus, te monteren aan het plafond of op statieven te
plaatsen. De ultragroothoeklens is geschikt voor de grootste
podia en de kleinste vergaderruimtes.

Gebruik twee of meer UE4-camera’s met het
Mediastation van A-dena om te schakelen tussen
verschillende camera hoeken en integreer presentaties of
trainingsmateriaal.

Als een vaste installatie of een mobiel apparaat is het in staat
om met zeer hoge kwaliteit groothoek opnames in 4K en closeups, pan- en zoomopnames in HD te maken.

Upload de opnames naar CMS-systemen zoals Panopto,
Kaltura, Opencast en Wowza om te delen met personeel,
studenten, klanten en andere belanghebbenden.

SD Card

Adena Media Station KL-3WT

Live opnemen en streamen van Conferenties, Sportevenementen, Kunst & Cultuur
Het live kunnen bekijken van evenementen op internet is
tegenwoordig een minimale verwachting, niet alleen voor
millennials, maar ook voor werknemers, werkgevers en
consumenten wereldwijd. Tot voor kort waren voor
het produceren en leveren van live televisie dure
uitzendfaciliteiten vereist. Nu is het binnen het bereik van
duizenden organisaties.

Met meerdere Panasonic UE4-camera’s in combinatie
met de Wirecast-software van Telestream kan
een enkele operator fantastische videoproducties
produceren, compleet met live graphics,
pambewegingen, groothoekopnames en close-ups.
Met één klik kan de live video worden opgenomen, live
gestreamd en gedeeld met een wereldwijd publiek.

Het is makkelijk te leren en kan uitstekende resultaten opleveren die de manier waarop u communiceert zal verbeteren.

Telestream Wirecast

Router
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