LEVE SUA
HISTÓRIA A
QUALQUER LUGAR
Com alcance e confiabilidade incomparáveis, a SES oferece um portfólio completo
de soluções de vídeo, gerenciadas de ponta-a-ponta, para emissoras de TV, operadores
de plataformas de vídeo, organizações esportivas e empresas de mídia em geral.
Temos uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em qualquer lugar do mundo. Utilizando nossa rede global híbrida,
gerenciamos e entregamos soluções de vídeo da mais alta qualidade, conectando MAIS pessoas em MAIS lugares e com MAIS conteúdo que
enriquece suas histórias pessoais.
A SES distribui mais de 8.300 canais de TV e tem um alcance incomparável de mais de um bilhão de pessoas, provendo serviços de
gerenciamento de mídia para transmissões ao vivo, conteúdo linear e não linear. Diariamente, gerenciamos o playout de mais de 525 canais
lineares, transmitimos mais de 8.400 horas de streaming de vídeo on-line e mais de 620 horas de esportes e eventos premium ao vivo.
Nossa rede de distribuição híbrida fornece acesso à frota de satélites da SES com cobertura global de 367 milhões de residências, inúmeros
hubs de fibra óptica, serviços otimizados de IP e streaming e centros de mídia profissionais, que oferecem atendimento ao cliente 24 horas
por dia ininterruptamente.
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Plataforma de mídia unificada: Gerenciamento, entrega, monetização
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PRODUTOS E SOLUÇÕES DE VÍDEO DA SES
Criando e oferecendo a melhor experiência visual em qualquer tela ou dispositivo e em qualquer formato
Com a mudança nos hábitos de consumo de vídeo, ajudamos você a atender às crescentes demandas por experiências
aprimoradas de visualização em várias telas e dispositivos, usando nossa experiência no setor e infraestrutura técnica para
ampliar sua cobertura e criar mais valor.
A SES oferece um conjunto completo de serviços de gerenciamento de conteúdo, playout de canais, monetização e distribuição
de conteúdo, reunindo toda a gama de serviços de mídia. Entregue seu conteúdo com a mesma qualidade das emissoras de TV
para várias telas e dispositivos, em qualquer formato e para qualquer plataforma, e expanda seus negócios com nossos serviços
inovadores de valor agregado.
Nossos novos produtos de playout na nuvem são as novidades mais recentes da SES em nossa gama de produtos e so-luções
de vídeo de ponta a ponta. Em um mercado em constante mudança, mantenha sua agilidade e concentre-se no seu cliente
enquanto cuidamos de todos as suas exigências técnicas e de infraestrutura.
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Seu conteúdo em
qualquer lugar

Proporcionando
experiências de
visualização em qualquer
plataforma

Seu conteúdo em
qualquer lugar

Trabalhe seu conteúdo de
forma mais inteligente

Soluções totalmente
gerenciadas,
autogerenciadas e de
playout na nuvem para
gerenciar e oferecer seus
canais em várias
plataformas de
transmissão ou on-line.

Crie novas oportunidades de
receita com modelos de
assinatura e pay-per-view,
substituição personalizada
de anúncios, empacotamento
de conteúdo e muito mais,
aproveitando as ferramentas
incorporadas de análise de
dados e relatórios.

Entrega de soluções
altamente eficientes para
distribuição de conteúdo
híbrido de TV/celular/tablet/
notebook (via satélite, fibra
óptica, IP ou OTT) para
qualquer dispositivo, a fim
de que você possa oferecer
experiências visuais de
altíssima qualidade à sua
audiência em todo o mundo.
• DTH
• DTT e DTC
• Contribuição e
•
•
•
•
•

uso ocasional
Distribuição via fibra
Entrega via IP
Uso ocasional flexível
Satélite e OTT em
sincronização
Streaming on-line e CDN

Agregue, gerencie e forneça
seus recursos de vídeo para
qualquer plataforma
globalmente, por meio de
uma hub de conteúdo
centralizada e segura, com
soluções flexíveis e
preparadas para o futuro
que lidam com todos os
aspectos da cadeia de valor.
Orquestrador de conteúdo
híbrido
• Gerenciamento de mídia
• Clipping
• Consumo
• Processamento de
conteúdo
• Gerenciamento de
metadados
• Localização
• Enriquecimento de
conteúdo
• Correção
• Armazenamento
• Controle de qualidade

• Totalmente

gerenciado
• Autogerenciado
• Playout na nuvem
• Programação
• Localização
• Eventos ao vivo

• Plataforma de vídeo

on-line

• Inserção dinâmica de

anúncios

• Detecção de anúncios e

inserção de
marcadores
• VOD em qualquer lugar

• Inserção de anúncios
• Gráficos
• Monitoramento

SES 360 – PLATAFORMA UNIFICADA DE MÍDIA
Traga facilidade operacional para o seu negócio de vídeo com nossa plataforma centralizada baseada na web.
O SES 360 permite gerenciar, oferecer e monetizar seu conteúdo para várias plataformas lineares e on-line por meio de uma
interface de usuário unificada e com acesso global. Com uma nuvem híbrida e uma plataforma local, o SES 360 permite consumir
grandes volumes de conteúdo por meio de nossos centros de mídia e os torna acessíveis para suas equipes globais na nuvem.
Implemente com qualquer solução e em qualquer etapa do seu processo para otimizar seu fluxo de trabalho e garantir uma
experiência de vídeo de alta qualidade para uma audiência global.
• Interface de usuário unificada para orquestrar todos os fluxos de trabalho de ponta a ponta
• Configuração e gerenciamento de serviços individuais
• Dashboards para acompanhamento de consumo, status de serviço e análise de negócios
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Por que trabalhar com a SES
•

Rede global de distribuição híbrida com a maior cobertura

•

Experiência regional e setorial em todos os níveis

•

Modelos de negócios personalizados em todos os setores

•

 oluções que cobrem toda a cadeia de suprimentos de
S
vídeo de ponta a ponta

Cobertura mundial de

+
de 367
Milhões
de lares com TV

Cobertura mundial de

+ de
1 Bilhão
de pessoas

Distribuição de

+ de
8.300
canais de
televisão

Deixe-nos ajudar sua empresa a crescer.
Entre em contato ainda hoje. ses.com/video
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•

 quipes locais que oferecem serviço e atendimento
E
24 horas por dia, ininterruptamente

•

Serviços altamente escaláveis, ágeis e econômicos

•

 xperiência no desenvolvimento das soluções mais
E
recentes de transmissão e vídeo

Gerenciamento
do playout de

+ de
525
canais de
televisão

Entrega de

Entrega de

horas de
streaming de vídeo
diariamente

horas de esportes e
eventos premium ao
vivo diariamente

+ de
8.400

+ de
620

