
PLAYOUT 
ADAPTADO 
ÀS SUAS 
NECESSIDADES
Originação híbrida de canais

Ao criar um canal de TV linear superior, as emissoras de TV enfrentam muitos requisitos 
diferentes, como aumento da distribuição, expansão do alcance e maximização das 
oportunidades de monetização. No entanto, atualmente as emissoras de TV estão 
passando por desafios significativos em termos de modelo operacional e fluxos de 
receita. A SES é a parceira ideal para lidar com esses desafios. 

SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLAYOUT DA SES
Novos serviços sob medida
Desenvolvidos para atender à necessidade de ciclos mais curtos de preparação e lidar 
com características específicas de canais pop-up e de uso ocasional, localização de 
canais e substituição de anúncios, bem como recuperação de desastres de canais 24/7.

Modelos de negócios flexíveis
Com contratos de duração variável e custos mais baixos em toda a cadeia de valor, SLAs 
flexíveis, autogerenciados ou gerenciados pelo operador, permitem a adaptação dos canais 
existentes a um mercado dinâmico e a necessidades operacionais em constante mudança.

Nova abordagem de serviços de ponta a ponta
Combina playout de canais de TV com preparação de conteúdo altamente 
automatizada e distribuição flexível por meio de rotas de distribuição prontas para o uso 
para qualquer destino usando a plataforma de serviços de mídia SES 360. 

Uma nova plataforma de playout virtualizada
Complementa os atuais e renomados serviços de playout e resolve o desafio de ciclos 
de lançamento mais curtos ao permitir rápida implantação de novos canais em nuvens 
privadas e públicas, no local ou em localidades de tecnologia de borda. 
Lançamento no 4º trimestre de 2019.

Principais recursos

 • Playout de canais de TV baseado em software para canais SD, HD e Ultra HD
 • Implantação eficiente em qualquer ambiente, inclusive nuvem pública e privada
 • Suporte a conteúdo ao vivo e gravado, inclusive múltiplas legendas e faixas de áudio
 • Suporte a uma ampla gama de efeitos de vídeo digital e gráficos
 • Integração a fluxos de trabalho do cliente por meio do suporte à API
 • Interface do usuário da Web inovadora com inventário de conteúdo, monitoramento 

e gerenciamento de canais e acesso a outros serviços da SES, inclusive 
arquivamento e preparação de conteúdo

Oferecemos o pacote 
completo de serviços 
de playout virtualizado 
para atender às suas 
necessidades e simplificar 
seu processo de 
transmissão linear.



Opcional: operadores 
compartilhados ou dedicados 
para necessidades de canal, 
conteúdo e programação

@

Upload de playlist e 
edição via UI da Web

Monitoramento 
24/7 no NOC da SES

Verificações 
de conteúdo e 
programação

CodificaçãoNuvem de mídia 
da SES

Servidor de playout, 
inclusive gráficos

Upload de conteúdo 
via Web e FTP

SOLUÇÃO DE PLAYOUT DA SES

Opcional: MAM 
e arquivo

Opcional: transmissão 
ao vivo via IP, fibra 

ou downlink

Opcional: entrega 
via Aspera, Signiant, 

HDD ou fitas

Saiba mais sobre o portfólio completo de serviços e soluções da SES.
Website: ses.com
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Destaques

 • Confiabilidade acessível em escala

 • Lançamento rápido de novos canais de TV em poucos dias

 • Melhor custo-benefício devido aos níveis ajustáveis de SLAs e serviços gerenciados

 • Flexibilidade para implantar em nuvens públicas, nuvens privadas e servidores de 
tecnologia de borda

 • Distribuição de canais de TV para qualquer destino e equipamento disponível


