OPAL MULTIMEDIA

AUTOMATIZÁCIA TV VYSIELANIA
Profesionálny playout software DV PLAY je určený pre automatizáciu televízneho vysielania. Videosúbory sú prehrávané v stanovenom
čase a poradí, systém umožňuje vkladanie textov, animácií, alebo loga... Samozrejmosťou je ovládanie systému na diaľku, aktualizácia
vysielania počas plnej prevádzky, update súborov a online textov.. DV PLAY je určený pre nepretržitú 24 hodinovú prevádzku počas
siedmych dní v týždni s aktualizáciou a zapracovaním požadovaných zmien. Prepracované softwérové riešenie nevyžaduje špeciálne
zariadenia pre mix a kľúčovanie videosignálu. Systém DV PLAY kombinuje prehrávanie video a zvukových súborov v stanovených
časoch spolu s grafikou, textom a overlay titulkami online, v reálnom čase. Titulky sú prehrávané a zobrazované bez prídavného video
mixéra, playlist je možné kedykoľvek zmeniť, zobrazovanie textu je online včítane rolujúceho textu, loga, obrázku, alebo aktuálneho času.
Súčasne sú k dispozícii až štyri vrstvy pre animované logo s alfa kanálom a 256 úrovňovou transparentnosťou. Obsah vysielania je možné
riadiť a kontrolovať v ľubovoľnom čase. K dispozícii je náhľadové preview okno. Systém DV PLAY umožňuje kontrolu a prepojenie s
ďalším počítačom, zapojenie do siete a vzdialenú správu. Pomocou RS232 rozhrania sú v prípade potreby ovládané ďalšie prídavné
externé zariadenia ako prepínače videovstupov a výstupov, mixážne pulty a podobne...

DV Play

DVPTitle

- non stop prehrávanie 24 hodín 7 dní v týždni
- jeden počítač pre prehrávanie súborov a titulkov bez video mixéra
- výmena súborov počas prehrávania
- rolujúce, bežiace, statické titulky, logo, vložená grafika, alebo čas
- okamžitá kontrola a nastavenie systému príkazmi
- možnosť vloženia overlay animovaného loga (až 4x s TitlePlayer)
- záznam log súboru pre kontrolu prehrávania
- náhľad prehrávaných súborov priamo na monitore riadiaceho počítača
- nastavenie pracovnej plochy užívateľom
- prepojenie dvoch počítačov pre riadenie a spúšťanie súborov
- univerzálnosť použitia súborov - mpeg2, AVI (DV25) a WMV
- použitie DTMF tónov, včítane simulátora DTMF (generátor).

- umiestnenie titulkov do obrazu priamo na videovýstup bez mixéra
- rýchle nastavenie a možnosť prípravy titulkov
- zobrazenie bežiacich, rolujúcich a statických textov, grafiky, hodín..
- priradenie pozadí s farbou, textúrou, farebnými prechodmi
- použitie prechodových efektov, stmievačky, príchod textu zo strán
- možnosť vloženia dynamických textúr pre dobre vyzerajúce titulky
- nastavenie a zmena rýchlosti pohyblivých titulkov
- zmena polohy objektu vzhľadom na štart prehrávaného súboru
- načítanie RSS cez Internet a zobrazenie správ v rolujúcich titulkoch
Počas vysielania

DVPlay softvér je dodávaný v troch verziách - Light, Pro, TV
DVP Titles -obsahuje Title Designer, Title Player
Modul
Popis čiností
Control Center Cetrálny príkazový a spúšťací modul,
zahŕňajúci aj submoduly
Events - udalosti - zobrazuje výpis
uskutočnených príkazov a stav playera
Moje príkazy - uložené a vytvorené príkazy
a kláv. skratky pre klávesnicu a myš
Video Player
MPEG2, AVI prehrávač súborov
možnosť zobrazenia Loga
Preview
Náhľad výstupného signálu na PC
Playlist
Možnosť výroby playlistov na vysielacom
a vzdialenom PC prepojených LAN sieťou
RS 232
Ovládanie externých zariadení pomocou
RS 232/RS422 - seriového a paralel. portu
File Manager Externá správa súborov pri prehrávaní
Monitoring
Ukladanie/nahrávanie výstupného signálu
pre kontrolné účely
Audiomixer
ovládanie audiomixu

OPAL MULTIMEDIA
Prešov, Železničiarska 12
tel: 051/7734332, 7720625
fax: 051/7720651
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www.opal.sk
www.dv-play.com
Hotline: 0907097054

