
PLATAFORMA 
DE VÍDEO ON-LINE

A SES oferece um portfólio 
completo de serviços de 
vídeo on-line de ponta 
a ponta para streaming 
OTT, TV catch-up e VOD. 
Expanda seu alcance 
usando nossa plataforma 
de vídeo on-line! 

Entregar seu conteúdo para públicos on-line é um processo complexo. À medida que a 
visualização de vários dispositivos e várias telas vai se tornando comum, manter-se atualizado 
com os formatos e padrões de vídeo necessários para cada tela e dispositivo e, ao mesmo 
tempo, se ajustar às novas normas de criptografia, codificação e metadados passa a ser 
desafiador e demorado. Na SES, ajudamos você a lidar com as complexidades de entregar 
seu conteúdo em vídeo para públicos on-line em qualquer dispositivo e em qualquer tela. 

Nossa plataforma de vídeo on-line simplifica o processo de colocar seu conteúdo on-line 
para alcançar mais espectadores, desde o modo como seu vídeo é empacotado até o modo 
como seu público o recebe. Nossa solução inclui suporte a interfaces front-end e back-end, 
garantindo que seu aplicativo ou website seja otimizado para oferecer uma experiência de 
usuário aprimorada. Uma CDN de alto desempenho garante experiências de streaming com 
qualidade de transmissão, ao mesmo tempo que os serviços de playout de canal ajudam a 
gerenciar e a entregar canais de TV linear localizados para espectadores em todo o mundo. 
Com o benefício adicional das ferramentas de dados e análises, você pode ajustar sua oferta 
para garantir que suas recomendações de vídeo sejam compatíveis com os espectadores. 
Por meio de nossa solução de plataforma de vídeo on-line, emissoras de TV e proprietários 
de conteúdo podem aproveitar uma biblioteca de conteúdo existente para oportunidades 
adicionais de monetização, adaptando-a a canais lineares on-line ou a um serviço sob 
demanda. 

Principais recursos 
 · Serviço de OTT personalizado em várias 

plataformas 
 · Permite catch-up, reinicialização, mudança 

de hora e gravação na nuvem, além do 
conteúdo linear 

 · Rápido tempo de lançamento no mercado 
graças à contribuição de conteúdo pré-
integrada e aos fluxos de trabalho de 
preparação 

 · Adaptação da oferta de conteúdo em 
tempo real com insights orientados por 
dados e baseados em dados de uso reais 

 · Opções para modelos de assinatura em 
camadas que oferecem suporte a serviços 
gratuitos e compatíveis com anúncios, 
bem como uma oferta de assinatura premium 

Benefícios 
 · Um fornecedor para serviço completo 

e gerenciado de ponta a ponta, 
oferecendo todos os componentes 
de OVP necessários e a entrega de 
conteúdo 

 · Engajamento aprimorado do usuário 
com apresentação de conteúdo 
personalizável e dinamicamente 
variável para usuários individuais 

 · Entrega contínua de experiências 
de vídeo de última geração com 
atualizações de recursos relevantes; por 
exemplo, adicionando controle de voz 

 · Infraestrutura de gerenciamento de 
serviço operada em âmbito global, 24 
horas por dia, 7 dias por semana e com 
qualidade de transmissão 

 · Oportunidades adicionais de 
monetização, combinando-se com 
a inserção dinâmica de anúncios 
personalizada e pré-integrada



Fluxo de trabalho 

Opções de monetização de conteúdo 

Serviços de publicidade personalizada fornecidos pela SES: 

 • Substituição de anúncios existentes 

 • Inserção de anúncios em streamings lineares de OTT, VOD, TV catch-up e conteúdo gravado na nuvem 

 • Personalização de anúncios com plataformas laterais e servidores de anúncios mais vendidos 

Podemos preparar seu conteúdo para inserção e substituição de anúncios com reconhecimento 
automático de anúncios ou uso da programação de carregamento lateral e inserção de marcadores 
de anúncio 

Saiba mais sobre o portfólio completo de serviços e soluções da SES. 
Website: ses.com 
Copyright © 2019 SES. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Sistemas de suporte de 
negócios  

Fontes de vídeo 
Linear, eventos ao 

vivo, VOD  

Integração com 

 · Gerenciamento de assinantes

 · Gateway de pagamento  

Contribuição 

Downlink 

Fibra óptica 

Baseado em IP  

Dados e análises 

Dashboard de negócios 

Dados de uso e de usuários 

Personalização 

Recomendação  

Processamento de vídeo 

Gerenciamento/armazenamento 
de conteúdo 

Playout de canal 

Linear para VOD/VOD para linear 

Clipping  

Tecnologia de anúncios 

Processamento do  
lado do servidor 
Substituição dinâmica  
de anúncios 
Inserção dinâmica  
de anúncios 
Inserção de marcador  
de anúncio  

Proteção 

Criptografia multi-DRM  

Dispositivos  
(consumidor) 

Web, iOS, Android,  
Android TV, Apple TV,  
Fire TV, Smart TVs  

Distribuição 

CDN pública 

CDN local  

CLIENTE

PIPELINE DE VÍDEO DA SES  

OVP INTEGRADO EM NOSSO PIPELINE DE VÍDEO DA SES  

Monetização 

Assinaturas 

Pay-per-view 

TVOD 

Anúncios personalizados 

Assinatura ou transacional incl. modelo de pay-per-view para eventos ao vivo 

 • Configuração das ofertas de conteúdo 

 • Definir promoções e modelos de assinatura em camadas 

 • Gerenciar assinantes e dispositivos 


