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Report-IT é o 
mais popular aplicativo de 
codec para smartphone no mundo 
e revolucionou as reportagens 
externas e as transmissões remotas 
ao vivo para você entrar ao vivo 
primeiro. O Report-IT transforma 
seu iPhone ou smartphone com 
Android em um codec de áudio 
de bolso via IP a 15 kHz e em um 
gravador de áudio de alta fidelidade, 
até 20 kHz.

Ao toque de um botão é possível 
transmitir áudio IP ao vivo em uma 
rede celular ou Wi-Fi de qualquer 
local remoto para um codec IP no 
estúdio. Ideal para transmissões 
externas, ao vivo ou entrevistas, 
bastando conectar fones pra uma 
comunicação clara e sem ruídos 
com o estúdio e enviar áudio em 
tempo real, ao vivo.

Uma solução fácil de usar para 
jornalistas freelancer, podcasters, 
estações comunitárias ou grandes 
redes de rádios.

O que Report-IT pode fazer?
Nada mais de gravadores pesados, caros e complicados de 
operar na externa – com o premiado Report-IT é possível:

 h Transmitir ao vivo uma entrevista com baixa latência, a 
15 kHz, entrando no ar com o toque de um botão.

 h Usar o microfone do smartphone ou um microfone 
dinâmico profissional, gravar entrevistas a 20 kHz e 
enviar os arquivos via FTP automaticamente.

 h Editar entrevistas já gravadas, criar um playlist e inserir 
esses arquivos em transmissões ao vivo para o estúdio, 
ou fazer upload para sites de podcast.

Qual a melhor versão de 
Report-IT para mim? 

 h Report-IT Live para iOS: permite a um jornalista 
independente conectar-se e enviar para redes equipadas 
com codecs Tieline.

 h Report-IT Live para iOS:  projetado para conectar-se 
a codecs Tieline e de outros fabricantes.

 h Report-IT Enterprise para Android e iOS:  uma 
solução expansível para redes de pequeno, médio 
e grande porte, ue permie uma gestão centralizada 
de repórteres e convidados, sejam celebridades ou 
políticos, usando tecnologias baseadas na nuvem. O 
Report-IT Enterprise permite aos radiodifusores dispor 
de um codec em um smartphone em qualquer lugar, 
entrar ao vivo em segundos, conectando-se a um codec 

Tieline ou compatível com N/ACIP*.

O que diferencia o Report-IT de 
outros aplicativos? 
O Report-IT foi desenvolvido ouvindo as demandas dos 
usuários finais, rede engenheiros de rádio e produtores, 
resultando em um aplicativo fácil de usar e pensado para as 
operações radiofônicas.

O Report-IT permite controle total: dos níveis de entrada 
de áudio, conexão a um codec no estúdio com um toque, 
gravação ou reprodução de entrevistas, transferência de 
áudio por FTP para servidores de notícias e redundância de 
rede.

Maiorconfiabilidade com o 
SmartStream PLUS
A integração do SmartStream PLUS no Report-IT garante 
diversidade de rede verdadeira 
para coordenação por 
smartphone. Ele permite aos 
usuários utilizar a conexão LTE 
do celular e simultaneamente 
transmitir usando pontos de 
acesso Wi-Fi disponíveis, ou um dispositivo MiFi (Wi-Fi 
móvel) econômico. Se uma conexão cair, a outra continuará 
transmitindo um fluxo confiável de áudio por IP ao estúdio 
para garantir a continuidade do áudio da externa.

 

*exige um Report-IT Enterprise SIP com domínio ativado



Opções do aplicativo Report-IT
Report-IT 

Enterprise (Apple 
e Android)

h Solução baseada na nuvem com ênfase na simplicidade

h Os repórteres e entrevistados podem instalar o app gratuito da App. Store ou Google Play; digite 
nome e senha de usuário e entre ao vivo em segundos. (exige uma assinatura anual do TieServer)

h  Expansível para atender a redes de pequeno, médio ou grande porte

h Gerencia todos usuários na nuvem de qualquer lugar, utilizando o TieServer

h  A atualização opcional SIP para Report-IT Enterprise da assinatura do TieServer permite conectar-
se a outros codecs, compatíveis com N/ACIP 3326

h  Aplicativo gratuito Console TieServer (para Apple ou Android)

h  Interface opcional de navegador para PC/Mac, o TieServer Console só custa um pequeno acréscimo 
na assinatura anual

h O Controlador de codecs na nuvem pode conectar e gerenciar usuários localizados em qualquer 
lugar no globo (assinatura anual)

h  Conecte-se usando um URL VIP-Connect: conecte-se com segurança e abra o aplicativo com um 
toque, sem digitar nome e senha de usuário (exige o PC/Mac TieServer Console)

h Com acesso à rede global redundante TieServer da Tieline
Report-IT Live 

(Apple)
h  Todas as confi gurações gerenciadas no aplicativo no smartphone

h Para Freelancers e jornalistas independentes

h  O aplicativo básico permite 2 horas ‘ao vivo’

h Atualizar para a versão Pro permite tempo ilimitado ‘ao vivo’ e outros recursos

h  Adquira o Report-IT Live na App Store

Report-IT Lite 
(Apple)

h  Versão de teste gratuita com recursos limitados.

h  Todas as confi gurações gerenciadas no aplicativo no smartphone

h  Uma hora gratuita ‘ao vivo’

h  Baixe gratuitamente da App Store

Report-IT SIP 
(Apple)

h  Para Freelancers e jornalistas independentes conectar-se a codecs Tieline e a outros codecs, 
compatíveis com N/ACIP 3326

h Todas as confi gurações gerenciadas no aplicativo no smartphone

h  O aplicativo básico permite 2 horas ‘ao vivo’

h  Atualizar para a versão Pro permite tempo ilimitado ‘ao vivo’ e outros recursos

h  Adquira o Report-IT Live na App Store

O Report-IT Enterprise fornece simplicidade, 
expansibilidade e segurança
O Report-IT Enterprise é uma solução baseada na nuvem segura e escalável, 
permitindo aos engenheiros confi gurar contas de usuário, conexões compartilhamento 
em segundos de arquivos de notícias recebidos. A simplicidade alcança um novo nível 
com o VIP-Connect. Basta o usuário tocar nos URLs protegidos gerados pelo sistema 
para abrir o aplicativo e será autenticado e conectado automaticamente em segundos. 
Além disso, o Controlador de codecs na nuvem da Tieline permite controle remoto de 
todos os usuários.

Como experimentar o Report-IT Enterprise em 
iOS ou Android
h Abra www.tieline.com/register e cadastre-se

h  Baixe o aplicativo TieServer Console e use o login de administrador para criar um senha exclusiva e defi nir as 
confi gurações de cada usuário

h  Os usuários podem baixar o aplicativo Report-IT Enterprise gratuitamente, informando o nome e senha de usuário 
que foram confi gurados por um administrador no estúdio, tocar em ‘connect’ e transmitir ao vivo áudio em alta 
fi delidade para o estúdio.



Report-IT 
Lite

Report-IT 
Live

Report-IT Live 
Pro

Report-IT 
Enterprise

Report-IT SIP

Preço Gratuito Consulte preços com 
o distribuidor Tieline 
mais próximo

na atualização do Report-IT 
Live

Assinatura anual do TieServer Consulte preços com o 
distribuidor Tieline mais próximo

Usuários adicionais Não Não Não Como acima Não

Conecta a codecs SIP não Tieline 
compatíveis com N/ACIP

Não Não Não Consulte preços com o 
distribuidor Tieline mais próximo

Sim

Áudio ao vivo bidirecional a 15 kHz em 
rede celular e Wi-Fi

1 hora gratuita 2 horas gratuitas Ilimitada Ilimitada Ilimitada

Gravações com 20 kHz de banda 2 gravações no 
máximo

Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada

Duração da gravação 1 minuto no máximo Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada

prévia/logotipo da estação ou usuário e 
descrição

Sim Sim Sim Sim Sim

Organizar gravações em playlists Sim Sim Sim Sim Sim

Reproduzir gravações prévias em uma 
playlist para um Live Report

Sim Sim Sim Sim Sim

Idiomas Inglês, francês, 
português, espanhol, 
norueguês

Inglês, francês, 
português, espanhol, 
norueguês

Inglês, francês, português, 
espanhol, norueguês

Inglês, francês, português, 
espanhol, norueguês

Inglês, francês, português, 
espanhol, norueguês

Gravações em WAV via FTP Sim Sim Sim Sim Sim

Gravações AAC-LC via FTP (exige suporte 
ao dispositivo)

Sim Sim Sim Sim

Marcadores de início e fim para reproduzir 
gravações

Sim Sim Sim Sim

Integração com contatos no iPhone Sim Sim Todos codecs gerenciados por 
TieServer

Sim

Favoritos no codec Sim Sim Sim Sim

Gravar e transmitir ao vivo 
simultaneamente

Sim Sim Sim Sim

Envia as gravações em formato WAV para 
transmissão

Sim Sim Sim

Configuração remota no estúdio Sim

Login protegido com senha Sim

Configuração via app TieServer Console 
gratuito

Sim

Configuração via interface de navegador 
PC/Mac do TieServer Console

Taxa anual de US$ 49

VIP-Connect por URL protegido Sim

SmartStream Plus transmite com 
redundância dupla

Sim Sim Sim

Configurar buffer de jitter correção de erro 
adiante (FEC)

Sim Sim Sim Sim Sim

Identificador de chamada e suporte a 
conferência em grupo

Sim Sim Sim Sim Sim

Algoritmos suportados Tieline Music. Opus Tieline Music. Opus Tieline Music. Opus Tieline Music. Opus G.711, G.722, Opus
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Américas
Tieline America LLC
7202 E. 87th Street, Suite #116, 
Indianapolis, IN 46256 USA
Tel: 317-845-8000
Fax: 317-913-6915
E-mail: sales@tieline.com

Internacional
Tieline Pty Ltd 
4 Bendsten Place
Balcatta WA 6021 Australia

Tél: +61(0)8 9413 2000
Email: info@tieline.com

Sujeito a alterações sem aviso prévio.  * Todas as marcas comerciais mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários e são utilizadas somente como referência

Para experimentar o Report-IT no iOS baixe o Report-IT Lite
 h Baixe o app na iTunes App Store.

 h Cadastre-se para receber uma hora gratuita para testes.


