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Aumente o poder do seu workflow de produção, controlando todos os 
ficheiros de media disponíveis na rede e certificando-se que os mesmos 

são transferidos para o destino correto. 

O Media Asset Manager, em conjunto com os Media Agents, providencia 
uma operação totalmente automatizada e ágil. 

Com o Media Asset Manager da wTVision é mais fácil para o utilizador 
pesquisar, ordenar, pré-visualizar, transferir e gerir media através de um 
interface web, ao qual se pode aceder a partir de qualquer computador ou 
dispositivo móvel.

 MEDIA ASSET MANAGER
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VANTAGENS

● Descobre continuamente novos ativos na rede e catálogos
● Cria filmstrips e e proxies de baixa resolução para vídeos
● Suporta vídeos SD/HD/UHD
● Permite o corte de clips ou a criação de clipes virtuais
● Transferência de conteúdo automática e manual entre locais
● Recursos de controlo de qualidade
● Permite categorização de conteúdo
● Interface web para permitir interação remota
● Alta disponibilidade com serviço baseado em Cluster



Media Asset Management

TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS
● Gere pedidos de transferência 
● Executa pedidos de transferência do Studio CG e ChannelMaker
● Suporta transferências FTP, Amazon S3 e Samba  
● Mecanismo de cópia rápida 
● Monitoriza as transferências em tempo real
● Monitoriza o estado da rede
● Prioridade para transferências de última hora

DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE MEDIA 
● Os Drop Folders monitorizam constantemente as pastas à 

procura de alterações e reportam ao wTVision Media Manager em 
tempo real

CATALOGAÇÃO AUTOMÁTICA
● Propriedades do arquivo - nome, tamanho e data de criação
● Hash do ficheiro - para verificar a sua integridade  
● Propriedades dos ficheiros multimédia - codecs de vídeo e áudio, 

velocidade e tamanho de bits, duração em frames e formatos de 
vídeo

● Criação de thumbnails, film strips e low-res proxies
● Estrutura de pastas

OBTENHA UM WORKFLOW 
COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO
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O wTVision Media Manager foi desenhado para trabalhar com as aplicações 
de Playout e PCR da wTVision (ChannelMaker e Studio CG), sem intervenção de 
utilizadores, permitindo detetar e alinhar ficheiros de media à medida que 
estes estão disponíveis na rede. Através de diferentes Media Agents, o material 
aparecerá a tempo no destino correto. Estes Media Agents monitorizam 
pedidos de transferência e procuram constantemente novos ficheiros.
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WORKFLOW
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CONTACTE-NOS
Torne o seu workflow de media mais eficiente!

sales@wtvision.com
wtvision.com

https://www.wtvision.com/en/
https://www.youtube.com/wisdomtechnology
https://www.facebook.com/wtvision/
https://www.linkedin.com/company/wtvision?trk=null
https://www.twitter.com/wtvision_/
https://www.instagram.com/wtvision

