
Com o TieServer Console as redes de emissoras podem administrar de forma 
centralizada os usuários do Report-IT Enterprise a partir do estúdio, usando conceitos 
de computação em nuvem para confi gurar, gerenciar e proteger todas as conexões 
ao vivo em redes IP. Uma assinatura do TieServer Console permite:

• Confi gurar todas as contas de Report-IT usando uma rede global protegida de 
servidores independentes, com vários backups no mundo.

• Adicionar codecs a seu domínio usando seu número de série e endereço MAC.
• Criar e gerenciar todas as contas de usuário com preferências padrão e conexão 

exclusiva.
• Confi gurar diferentes opções para compartilhar gravações de áudio usando FTP, 

NETIA Radio-Assist ou Burli.
• Implementar a melhor prática de segurança de rede nunca revelando detalhes de 

IP da rede para repórteres, jornalistas e convidados.

Como um administrador confi gura contas de usuário?
A Tieline criará uma conta de administrador e nome de domínio para sua rede no 
TieServer. Basta inserir o nome e senha de usuário fornecidos pela Tieline para 
conectar-se na conta de administrador e confi gurar contas de usuário usando as seguintes opções:

• Baixe o app TieServer Console para dispositivos iOS.
• Baixe o app TieServer Console para dispositivos Android.
• Conecte-se ao TieServer Console para PC/Mac (assinatura anual 

adicional).

Conexões simples com o VIP-Connect
O VIP-Connect no TieServer Console permite aos usuários uma 
conexão segura para abrir o Report-IT Enterprise com um toque, sem 
ter de digitar nome e senha de usuário.

Utilizando a versão para PC/Mac do TieServer Console, basta confi gurar 
URLs exclusivos para cada conta de usuário do Report-IT Enterprise. 
Envie o URL para um repórter ou convidado e ele simplesmente:

• Instala o app gratuito Report-IT Enterprise para iOS ou Android.

www.tieline.com

Gerenciamento de contas de usuário do Report-IT Enterprise 
pelo administrador
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• Clica no URL para conectar-se 
automaticamente ao app Report-IT Enterprise 
definir todas as configurações.

• Toca em ‘Connect’ para uma discagem segura 
para o codec no estúdio.

Você pode manter o maior nível de segurança 
da rede ao controlar individualmente a validade 
de cada URL criado.

O TieServer é exclusivo para 
o Report-IT?
Cada domínio do TieServer tem credenciais 
exclusivas de login de administrador e ele 
pode adicionar codecs a um domínio usando o 
TieServer Console. O TieServer é não exclusivo 
para o Report-IT. Ele também é usado por 
outras ferramentas de software da Tieline, 
incluindo o Controlador de codecs na nuvem e 
Servidor transversal TieLink.

O diagrama descreve o relacionamento entre 
um domínio do TieServer e produtos de software 
da Tieline; TieLink, o TieServer Console e o 
Controlador de codecs na nuvem.

Experimente 
hoje mesmo, 
gratuitamente
Experimente o Report-IT 
Enterprise e o TieServer 
Console para configurar 
gratuitamente uma conta de 
usuário do Report-IT hoje. 
Visite www.tieline.com/
register para receber uma 
avaliação de duas semanas de 
todos os produtos de serviço 
na nuvem da Tieline.
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