SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA TRANSMISSÕES TELEVISIVAS

wtvision.com

CRIAR O FUTURO
A wTVision cria soluções integradas para transmissões televisivas
com base no desenvolvimento de software, branding e design,
operações ao vivo e outsourcing de pessoal especializado.

Fundada em 2001, e parte do Grupo Mediapro desde essa altura, a
wTVision tem mudado a maneira como as pessoas veem televisão.
Graças ao conhecimento da indústria televisiva, a empresa tornou-se
uma das principais fornecedoras de graﬁsmo em tempo real e
automação de playout. Desde transmissões pontuais a algumas das
mais importantes do planeta, a wTVision participa anualmente em
milhares de transmissões e tem experiência em mais de 60 países.
As soluções da wTVision são a escolha preferencial de algumas das
principais TVs e produtoras em todo o mundo.
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A NOSSA HISTÓRIA
Fundação da
wTVision
Primeira
transmissão em
3D

Abertura Escritório
na Bélgica

Primeiras eleições
em Espanha

Lançada nova
solução de PCR
Abertura
Escritório no
Brasil
Abertura
Escritório na Índia

Primeira transmissão
4K em direto

2001
2002

Primeiro projeto
internacional
(Campeonato Africano
das Nações)

2004

Primeiro projeto no
Médio Oriente
(Taça do Golfo)

2006

Primeiro projeto para a
TV Globo (Desporto)

2008

Abertura Escritório
em Espanha

2010

Novo centro de
distribuição de
canais em Lisboa

2012

Abertura Escritório
nos EUA

2014

Primeiras eleições
nos EUA

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015
2016

Nova Sede em
Lisboa

Primeiro estúdio
virtual em Lisboa
Primeiro projeto
na China

Abertura
Escritório na
Bolívia

2017
2018

Fornecedor
Técnico Oﬁcial do
Eurovisão 2018

2020

Primeiros projetos de
público e estádio
virtuais

2019

2021
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SOLUÇÕES DIVERSIFICADAS
Desenvolvemos soluções em múltiplas áreas da indústria televisiva

TRANSMISSÕES DESPORTIVAS

COBERTURA DE ELEIÇÕES

SOLUÇÕES PCR

SOLUÇÕES MCR
INFRAESTRUTURAS
BRANDING E DESIGN GRÁFICO

TRANSMISSÕES
DESPORTIVAS
A wTVision é especialista a gerir estatísticas e graﬁsmo em tempo real.
Com uma capacidade técnica que cobre um leque alargado de desportos e
geograﬁas, providencia uma combinação única de experiência e ﬂexibilidade.

RECOLHA ESTATÍSTICA

Desenvolvemos sistemas de recolha estatística através de um processo de
melhoria contínua, fornecendo as estatísticas oﬁciais para algumas das
maiores competições desportivas do planeta.

ANALISTAS DESPORTIVOS E OPERADORES

A nossa equipa de analistas desportivos tem um conhecimento
profundo das modalidades e é altamente experiente a lidar com
dados e graﬁsmo durante transmissões ao vivo.

GRÁFICOS EM TEMPO REAL

Os nossos poderosos controladores gráﬁcos recebem
informação dos sistemas de recolha estatística, em tempo real,
e controlam os processadores gráﬁcos mais populares do
mercado (Virzt, Avid, Ross Video, entre outros).
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COBERTURA DE ELEIÇÕES
Trabalhamos de perto com televisões de todo o mundo para entender as
necessidades dos canais e criar soluções inovadoras, proporcionando
uma experiência única aos espectadores de todo o mundo.

GESTÃO DE DADOS

Descarregamos dados eleitorais de
múltiplas fontes, para garantir a sua
ﬁabilidade, e gerimo-los em tempo
real através do nosso software
especializado: Elections CG. A
estrutura ﬂexível do nosso software
permite integrar facilmente
tecnologias de terceiros.

GRÁFICOS E REALIDADE AUMENTADA

As nossas soluções gráﬁcas diversiﬁcadas vão de
gráﬁcos overlay a cenário virtuais 360º, criando
transmissões apelativas e inovadoras.

EXPERIÊNCIA GLOBAL

A nossa experiência abrange vários continentes e
todos os tipos de eleições, contabilizando mais de
100 projetos em todo o mundo.
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SOLUÇÕES PCR
As soluções da wTVision para programas em direto fornecem todas as
ferramentas incluindo o controlo de gráﬁcos em tempo real, gestão de
playout de vídeos, integração com sistemas newsroom e ingest.

SOFTWARE FLEXÍVEL

A ﬂexibilidade do Studio CG permite integrar facilmente qualquer workﬂow de
produção de notícias ou programas de entretenimento, ligando a outros
sistemas wTVision ou a software de terceiros.

ARQUITETURA ABERTA

O Studio CG controla as plataformas gráﬁcas mais
populares do mercado (Vizrt, Avid ou Ross Video, entre
outros) e o R³ Space Engine, detectando automaticamente
os campos de texto dos templates gráﬁcos.

EXPANDA O SEU CANAL

Integramos com mais de 100 plugins para controlar luzes,
sons, sistemas de votação, temporizadores e tickers.
Integramos também sistemas de newsroom e plataformas
de gestão de conteúdos de redes sociais.
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SOLUÇÕES MCR
Os sistemas de automação de playout da wTVision são desenvolvidos em
torno do ChannelMaker. O nosso software de playout é extremamente
ﬂexível, oferecendo inúmeras possibilidades de adaptação.

TOTALMENTE ADAPTÁVEL
A arquitetura do
ChannelMaker, que facilita a
integração de plug-ins, é
totalmente adaptável para ir
ao encontro da sua estrutura
atual ou para funcionar num
sistema completo de
aplicações wTVision (edição
de vídeo, servidor de vídeo,
media asset management e
muito mais).

OTIMIZE QUALQUER CANAL

O ChannelMaker permite criar, otimizar ou expandir
facilmente qualquer canal de televisão.

CHANNEL-IN-A-BOX

O ChannelMaker pode ser entregue como um sistema
robusto, com todas as ferramentas adicionais necessárias
para ter um sistema de automação plenamente funcional.
O nosso software de automação de playout é combinado
com o nosso servidor de vídeo, um processador gráﬁco e
outros add-ons, criando uma solução de playout completa
e pronta a usar.
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INFRAESTRUTURAS
Os nossos Playout Centers em Lisboa e Miami podem acomodar as
transmissões do seu canal utilizando o seu workﬂow.

CENTROS PLAYOUT

Os operadores no local garantem que tudo está
completamente funcional durante as longas horas de
transmissão. Estão preparados para seu rundown
normal, controlar a inserção de anúncios e programação
em direto.
Os nossos Playout Centers estão equipados com o
software MCR da wTVision e são capazes de acomodar
qualquer canal no seu workﬂow preferencial, garantindo
segurança, backup e suporte operacional.

MIAMI & LISBOA

A nossa MCR funciona 24 horas por dia, 7 dias por
semana e pode funcionar como um centro remoto, uma
instalação local ou uma solução de playout híbrida.
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BRANDING E DESIGN GRÁFICO
A wTVision desenvolve conceitos gráﬁcos e soluções de branding
completas para canais de televisão, competições desportivas e outras
entidades relacionadas.

GRAFISMO DE TELEVISÃO E SOLUÇÕES VIRTUAIS

Somos uma empresa multi-plataforma e estamos habituados a lidar com
vários sistemas diferentes. Também desenvolvemos cenários virtuais e
soluções de realidade aumentada.

BRANDING DE CANAL

A nossa experiência diversiﬁcada deixa
a nossa equipa criativa numa posição
privilegiada para desenvolver conceitos
de branding que são, ao mesmo tempo,
criativos e eﬁcazes.

CONHECIMENTOS AVANÇADOS

A nossa equipa multidisciplinar desenvolve
soluções de design e branding, através de
técnicas avançadas de motion design e
composição digital.
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Pós-Produção
A nossa equipa de Pós-produção tem trabalhado lado a lado com canais
de TV, marcas, empresas e parceiros para criar conteúdo informativo com
uma forte componente de entretenimento.

Envolva o seu público
Os nossos editores de vídeo estão familiarizados com o produto e
projeto em que estão a trabalhar após anos de experiência. Escolhemos
proﬁssionais que entendem perfeitamente o conteúdo que trabalham.

Trabalhamos com os melhores proﬁssionais
Fornecemos edição de vídeo e som, gravação de som, design gráﬁco,
animação e copywriting para garantir que obtemos o resultado ﬁnal
perfeito.
A nossa equipa de copywriters ajuda os editores de vídeo a criar os
melhores vídeos promocionais possíveis, graças à sua sólida experiência
como criadores de conteúdo.
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A NOSSA EQUIPA
Temos uma equipa altamente proﬁssional que viaja por todo o planeta para
assegurar a máxima qualidade em todos os projetos.

+350
wTVisioners

A wTVision trabalha nos cinco continentes para garantir a melhor
qualidade e conﬁabilidade dos produtos e serviços da empresa.
A wTVision é composta por uma equipa jovem e empreendedora que
enfrenta constantemente novos desaﬁos e tem em mente as necessidades
do cliente, respeitando os compromissos estabelecidos.
Fundada numa cultura de partilha, na wTVision o espírito de equipa é
assegurado pelo sentimento de conﬁança mútua e comunicação aberta.
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ESCRITÓRIOS EM 4 CONTINENTES
Projetos em todo o lado

●

América do Norte

●

Europa

●

América do Sul

●

Ásia

EUA

Brasil
Bolívia
Colômbia

Portugal
Espanha
Bélgica

Emirados Árabes Unidos
Índia
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Leve a transmissão televisiva para outro nível!

CONTACTE-NOS

sales@wtvision.com
wtvision.com

