O Controlador de codecs na nuvem permite
gerenciar todos os seus codecs Tieline e
todos os usuários de Report-IT em tempo real
a partir do estúdio, mesmo os conectados a
redes celulares e Wi-Fi.
O controlador de codecs na nuvem da Tieline
tem uma interface do usuário simples para
configurar, conectar e gerenciar toda a rede
de codecs Tieline e todos usuários do ReportIT Enterprise de um único PC localizado em
qualquer lugar no mundo.
Não faz diferença se o dispositivo remoto
está conectado via rede local ou celular, o
Controlador de codecs na nuvem integra-se
ao Tieserver e às mais recentes tecnologias de
computação na nuvem e faz uma monitoração
protegida em tempo real e controle remoto de todos os codecs VIA, Merlin, Genie e Bridge-IT†, além de as smartphones
usando o Report- IT Enterprise.

Como funciona?
O Controlador de codecs na nuvem detecta imediatamente a presença de codecs Tieline, ou smartphones rodando o
app Report-IT Enterprise, quando se conectam à Internet via Ethernet ou rede sem fio. Isso permite aos engenheiros
controlar remotamente as conexões ao vivo do conforto do estúdio, de casa, ou de qualquer lugar com acesso à Internet.

†Exige adquirir uma licença adicional.

que o Controlador de codecs na
nuvem pode fazer?
Nós compreendemos as pressões sobre prazos e
recursos que os engenheiros de broadcast enfrentam.
Reconhecemos que o controle remoto é uma ferramenta
poderosa que economiza tempo para os radiodifusores. O
Controlador de codecs na nuvem lhe proporciona:
hh Status on-line/offline em tempo real dos codecs Tieline,
e dos usuários conectados ao Report-IT Enterprise.

Visualize os medidores de pico de áudio de entrada e
retorno e monitore as estatísticas de IP em tempo real
para manter conexões críticas. O sistema também tem
recursos detalhados de detecção de alarme e falha,
que operam de forma integrada com as estratégias de
redundância de IP multicamadas da Tieline. Assim é muito
fácil controlar os custos e manter conexões muito estáveis
em redes IP.

hh Monitoração do status da conexão, da qualidade do
enlace e dos níveis de áudio.
hh Ajuste remoto dos níveis de áudio.
hh A capacidade de fazer e desligar conexões do codec
remoto a partir do estúdio.
Monitore e controle toda a rede de codecs IP, selecione e
carregue programas, visualize e gerencie alarmes. Abra a
interface HTML ToolBox para cada codec para criar e editar
programas, acessar todas as configurações de codificação,
mixer e roteamento, visualizar alarmes e muito mais.

Controle remoto inigualado do
Report-IT

Use o VIP-Connect para enviar um URL protegido do
Report-IT Enterprise para um repórter ou entrevistado
para automaticamente abrir o app e fazer login. Depois
use o Controlador de codecs na nuvem para entrar ao
vivo, com controle remoto total, em um clique.

Controle toda a rede de
qualquer lugar no mundo…
A guia Network View (Visualizar rede) fornece uma visão
dinâmica geral de toda a rede de codecs e pode ser
configurada para indicar todo o fluxo de dados na conexão
da rede.
Posicione os codecs e os agrupe geograficamente para ver
as localizações na rede. Clique e arraste para movê-los
na tela e os posicionar onde desejar. Ao adicionar mais
codecs o espaço de trabalho se expande automaticamente
para alocar mais codecs.

Como adquirir o Controlador de
codecs na nuvem?
A Tieline oferece duas versões de licença para o Controlador
de codecs na nuvem:
1. Uma Licença de Internet pública usa o TieServer
para configurar, conectar e gerenciar codecs Tieline
conectados na Internet pública. Uma assinatura
anual básica inclui 10 licenças de Cliente Codec para
gerenciamento remoto de até 10 codecs. E pode-se
adquirir pacotes adicionais com 10 licenças em cada.
2. Uma Licença de Rede Particular permite a um
administrador monitorar seus codecs Tieline em uma
rede particular rede por uma taxa baixa e única.
Fale com a Tieline em www.tieline.com ou com um
revendedor para solicitar informações de compra ou um
teste gratuito.
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No estúdio, use o Controlador de codecs na nuvem para
conectar e desconectar remotamente usuários individuais
do Report-IT Enterprise após eles abrirem o app. Inicie
e interrompa gravações, monitore e ajuste níveis de
entrada e gravação, bloqueie e desbloqueie controles e
veja a qualidade do enlace.

