SOLUÇÕES
TOUCHSCREEN
FERRAMENTAS INTERATIVAS PARA
PROGRAMAS EM DIRETO

wtvision.com

SOLUÇÃO TOUCHSCREEN
Desenvolvemos soluções interativas touchscreen para qualquer formato de programa
em direto, aumentado a dinâmica da emissão e a participação do público.
As nossas soluções touchscreen podem ser utilizadas para análise desportiva, cobertura
de eleições, integração com as redes sociais ou para potenciar a interatividade de
noticiários, adaptando-se aos requisitos especíﬁcos do canal.
O nosso sistema funciona com o R³ Space Engine, processador 3D de graﬁsmo da
wTVision, ou com os principais motores gráﬁcos do mercado, já que se integra
perfeitamente ao workﬂow existente.
Esta solução pode funcionar com qualquer das principais marcas de touchscreen e pode
oferecer informação atualizada e em tempo real. Faça com que o seu programa em
direto seja mais fascinante, com sequências gráﬁcas de alta qualidade que cativam
audiências em todo o mundo e oferecem explicações intuitivas de eventos atuais.
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TOUCHSCREEN
PARA DESPORTO
Concebida para transmissões desportivas, esta solução touchscreen pode integra-se no
workﬂow PCR da wTVision ou funcionar como sistema independente. Esta solução faz
com que seja possível mostrar informação relevante ao público de forma interativa,
integrar-se com as redes sociais, utilizar a ferramenta telestrator para destacar
jogadores ou vídeos e mostrar facilmente as estatísticas dos jogos. Os dados são
recebidos em tempo real graças à integração com sistemas como a Opta (uma solução
já implementada pela wTVision).
A ferramenta interactiva permite que jornalistas e comentadores possam marcar os
momentos mais relevantes do jogo para análise futura, selecionar as principais
estatísticas dos jogadores e comparar dados de jogo com eventos prévios.
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TOUCHSCREEN
PARA ELEIÇÕES
Com a utilização das soluções touchscreen nas noites eleitorais, os apresentadores
podem decidir que gráﬁcos mostrar, bem como explorar as diferentes perspectivas e
cenários do resultado eleitoral, garantindo um programa mais atrativo.
Os jornalistas podem explorar os resultados por países, regiões e círculos eleitorais,
mostrar comparações com eleições anteriores e até explorar a opinião pública através
das redes sociais.
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TOUCHSCREEN PARA
NOTICIÁRIOS
A nossa solução touchscreen pode integrar-se facilmente em qualquer transmissão em
direto para apoiar noticiários especiais, análises de tendências, meteorologia, notícias
de última hora ou eventos políticos e económicos.
Com esta ferramenta interativa, jornalistas e comentadores podem ilustrar a evolução
do mercado de valores, analisar estatísticas passadas, mostrar a aproximação de uma
tempestade, escolher gráﬁcos relevantes ou selecionar vídeos para a emissão.
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VANTAGENS PRINCIPAIS
●
●
●
●
●
●

Interatividade e melhor informação
Ferramenta Telestrator
Múltiplas integrações
Importação de vídeo em tempo real
Visualização de dados de fontes externas
Integração com redes sociais
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Leve os seus programas em direto para outro nível!

CONTACTE-NOS

sales@wtvision.com
wtvision.com

