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COBERTURA DE ELEIÇÕES

Trabalhamos de perto com
televisões de todo o mundo
para entender as suas
necessidades e criar soluções
de vanguarda, proporcionando
uma experiência única aos
espectadores!

ALGUNS FACTOS
●

Mais de 100 projetos eleitorais nos EUA, Índia, Indonésia, Grécia, Egito,
Espanha, Portugal, Bulgária, Bélgica, Ucrânia, Panamá, Maldivas e Colômbia

●

Todo o tipo de eleições (desde referendos locais até eleições
parlamentares e presidenciais)

●

Soluções adaptáveis a qualquer idioma

●

Integração com tecnologia de terceiros, contribuindo para transmissões
televisivas mais dinâmicas e apelativas

●

Soluções 360º que incluem design de graﬁsmo, personalização e serviços
de operação durante a noite eleitoral

●

Podemos levar a nossa própria estrutura ou trabalhar com a estrutura
existente
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ELECTIONS CG
O Elections CG é um software para controlar gráﬁcos, em
tempo real, e tecnologias interativas durante noites eleitorais.

O Elections CG recebe dados eleitorais das autoridades oﬁciais e gere-os em
tempo real, permitindo construir uma série de relações estatísticas e
comparações que ajudam à compreensão da audiência.
O nosso software integra com todos os principais motores gráﬁcos do mercado
(Vizrt, Avid, Ross Video, ChyronHego) e encontra-se numa posição única para
combinar várias tecnologias e proporcionar resultados inovadores.
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GESTÃO DE DADOS
Importamos dados eleitorais oﬁciais e fazemos a sua gestão
em tempo real.

IMPORTAÇÃO DE DADOS
Os dados são importados de múltiplas fontes
simultaneamente, para redundância, como
contas FTP, serviços web e sites oﬁciais.

OPERAÇÃO FRONT-END
O Elections CG permite que os dados sejam
inseridos manualmente, em cenários menos
automatizados.
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GRAFISMO TELEVISIVO
Os gráﬁcos em tempo real podem ser apresentados em muitos formatos:
gráﬁcos fullscreen (mapas ou gráﬁcos, por exemplo), cenários virtuais,
realidade aumentada, gráﬁcos overlay ou tickers.

USA

ESPANHA

PORTUGAL

O nosso software integra com todos os processadores gráﬁcos de relevo
(Vizrt, Avid, Ross Video, e o seu R³ Space Engine) e encontra-se numa
posição única para combinar várias tecnologias e proporcionar
resultados inovadores. Podemos desenvolver conceitos gráﬁcos
completos ou integrar graﬁsmo existente, criando experiências
televisivas consistentes e apelativas.
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REALIDADE AUMENTADA E
ESTÚDIOS VIRTUAIS
A nossa equipa tem uma larga experiência no desenvolvimento de
soluções de realidade aumentada, personalizadas de acordo com as
especiﬁcidades de cada cliente.
Para dar mais impacto à sua transmissão podemos desenhar cenários
virtuais 360º, misturando-os com realidade aumentada e vídeos em
direto.
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TECNOLOGIA INTERACTIVA
A fusão entre tecnologias interativas e televisão é uma das tendências
mais interessantes da indústria. Assim, aumentamos a dinâmica do seu
programa através do controlo de gráﬁcos por tecnologias interactivas.
A integração do Elections CG com soluções de ecrãs tácteis permite aos
apresentadores decidir como apresentar os resultados, explorar novas
perspectivas e controlar gráﬁcos full screen, led walls e realidade
aumentada.
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APLICAÇÕES WEB
Criámos o Elections CG Commentator para os comentadores políticos terem
mais perspectivas de análise, em todos os momentos. Esta ferramenta online
interativa fornece resultados eleitorais detalhados e âncoras visuais para dados
em destaque, nomeadamente as regiões a fechar as contagens ou alterações
nos vencedores previstos.
Podemos desenvolver sites dedicados que se encaixam na sua infra-estrutura,
otimizando os dados processados para os gráﬁcos em tempo real. Também
podemos produzir soluções over-the-top para tablets, plataformas por cabo ou
fabricantes de TV.

Cobertura de Eleições

8

SERVICIOS DE OPERAÇÃO
Uma capacidade operacional única, juntamente com a experiência dos nossos
proﬁssionais, tornam os nossos serviços operacionais dos mais eﬁcazes e
requisitados do mercado.
A wTVision já cobriu mais de 100 eleições em todo o mundo, adaptando-se a
qualquer ambiente ou projeto. A equipa de especialistas da wTVision está
presente em todas as etapas, garantindo que a informação certa é transmitida
no momento certo, durante as longas horas e a imprevisibilidade de uma noite
de eleições.
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Seja o canal vencedor nas próximas eleições!

CONTACTE-NOS

sales@wtvision.com
wtvision.com

