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Βιντεοσκόπηση και ζωντανή (live) προβολή στο ‘youtube’ των δημοτικών συμβουλίων

Η Digital Academy αξιοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, παρέχει ένα σύνολο
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στον τομέα των διαδικτυακών παραγωγών. Πιό
συγκεκριμένα, για τη βιντεοσκόπηση ενός γεγονότος και τη ζωντανή αναμετάδοσή του (Live –
Streaming) μέσω διαδικτύου, η DGA προσφέρει:


την καταγραφή με χρήση κάμερας υψηλής ευκρίνειας,



το μοντάζ και την επεξεργασία του υλικού,



την ψηφιοποίηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση του βιντεοσκοπημένου υλικού

Επιπλέον η DGA αναλαμβάνει την ζωντανή αναμετάδοση και την βιντεοκάλυψη: Συνεδρίων,
Ημερίδων, σεμιναρίων και workshops, Διοικητικών Συμβουλίων, Συνεντεύξεων (τύπου),
Παρουσιάσεων.
Χαρακτηριστικά live streaming:











Υψηλή ποιότητα ήχου και βέλτιστη πιστότητα εικόνας
Player συμβατό με iPhone, iPad, Android, Smartphones κ.ά. και συνδεδεμένες
τηλεοράσεις
Αναπαραγωγή των αρχειοθετημένων συνεδριάσεων από όλους τους διαδεδομένους
φυλλομετρητές (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
Πλήρη επίσημα στατιστικά στοιχεία μετά το τέλος της ζωντανής μετάδοσης
Παράδοση του βιντεοσκοπημένου υλικού στα ενδεδειγμένα format ανάλογα με τον
τρόπο αξιοποίησης από τον πελάτη (DVD, χρήση σε social media και διαδίκτυο κ.λπ.)
Απεριόριστος αριθμός θεατών
Ταυτόχρονη προβολή πλάνου εισηγητή – παρουσίασης / slides (π.χ. σε συνέδρια)
Μοντάζ και επεξεργασία βιντεοσκοπημένου υλικού
Παράδοση του βιντεοσκοπημένου υλικού στα ενδεδειγμένα format ανάλογα με τον
τρόπο αξιοποίησης από τον πελάτη (DVD, χρήση σε social media και διαδίκτυο κ.λπ.)
Αποθήκευση ψηφιακού αρχείου σε ιδιόκτητους server (digital academy cloud) της
εταιρείας για μελλοντική χρήση του πελάτη

Η αναμετάδοση πραγματοποιείται μέσω του δημοφιλούς ‘youtube chanel’ και επίσης σε
όποιες και όσες ιστοσελίδες επιθυμεί ο πελάτης. Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου
αρχειοθετούνται τόσο στο ‘youtube channel’ όσο και στο ιστότοπο (site) του Δήμου.
Η Digital Academy καινοτομώντας στο χώρο του livestreaming, παρέχει κατ’
αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, τα ‘Syllabus Webinars’ τα οποία αποτελούν ένα σύγχρονο,
διαδραστικό δίκτυο επικοινωνίας (www.syllabuswebinars.eu) της ιατρικής κοινότητας, µέσω
του οποίου πραγµατοποιείται η µετάδοση των µαθηµάτων καρδιολογικών κλινικών της
Ελλάδας, σε σύγχρονη (live streaming & interactive) και σε ασύγχρονη (on demand) µορφή.
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