
MEDIASERVER
Al uw media publiceren en delen via een interactieve WebTV.

De MediaServer biedt om het even welk type van media aan uw studenten, klanten en partners aan en stelt hen in staat 
om deze te doorzoeken, filteren en interactief mee om te gaan. U kan inhoud gemaakt door de Studio of Campus en al uw 

andere bestaande video’s, foto’s en documenten eenvoudig delen.

TOEPASSINGEN  

ONDERWIJS

Voer eenvoudig interactieve media toe aan uw 
LMS, berust op een aanpasbaar platform om met 
uw groot publiek te kunnen omgaan.

Uw eigen WebTV-portaal creëren voorzien van 
een gepersonaliseerd logo  of inhoud aan uw 
intranet en eLearning-platform toevoegen.

Studenten en docenten de mogelijkheid geven 
om video’s direct van op hun pc of Mac te creëren.

Bezorg interactieve webinars van hoge kwaliteit 
aan uw medewerkers, klanten en partners.

De verschillende bevoegdheden (bekijken, bewer-
ken, beheren) van studenten, docenten en beheer-
ders eenvoudig beheren.

Raadpleeg statistische rapporten om het succes 
van uw inhoud te meten en meer te weten te 
komen over uw kijkerspubliek.

ONDERNEMINGEN

searching...

SITE WEB INTRANET LMS

DEEL

uw inhoud direct of op
aanvraag via uw eigen portaal voorzien 

van een gepersonaliseerd logo en kleuren, 
zorgende voor een uniek Rich Media player.

PUBLICEER

uw media op
uw MediaServer, die in de cloud 
(extern) of lokaal op uw netwerk 

(intern) wordt gehost.

ANALYSEER

en meet
het kijkerspubliek van de 

WebTV met gedetailleerde 
statistieken.



Waarom uw inhoud met de MediaServer publiceren? 

EEN INTERACTIEVE EN COLLABORATIEVE ERVARING

TECHNISCHE KENMERKEN

Neem contact met ons op voor de volledige technische specificaties.

De MediaServer is volledig gebaseerd op Linux (Ubuntu Server 64bit, 14.4 LTS)

OPSTELLINGSTYPES

Gedeeld (OVH + Amazon Cloud opslag en CDN)

Toegewijd systeem (OVH of Datacenter)

Op uw netwerk (fysieke of virtuele server, 
optimalisatie oplossing beschikbare bandbreedte)

FLEXIBEL

De MediaServer is 
geïntegreerd in uw netwerk, 

in de cloud of volgens een 
hybride model.

OPEN

Voeg bestaande inhoud toe, 
creëer video‘s op uw computer 
en voeg deze toe aan uw LMS.

GEAVANCEERDE NAVIGATIE

Navigeren met sleutelwoorden, 
hoofdstukken en dia’s volgens 

specifieke sequenties

GEÏNTEGREERDE ACTIVITEITEN

Enquêtes en multiplechoicevragen om de 
aandacht van uw publiek te behouden en 

met hen in interactie te treden.

COLLABORATIEVE NOTITIES

Vragen, links, afbeeldingen en 
documenten met tijdsindexering 

door het publiek

INTERACTIEF

Uw kijkers hebben toegang 
tot uw video’s via een 

afspeelplatform met een uniek 
interactiviteitsniveau.

Streaming HTTP (HLS) 

FORMATEN EN PROTOCOLS

Audio-opname en het scherm of webcam direct vanuit een web browser

Upload en Transcodering van elk videobestand naar MP4 
(h.264/AAC)

OP aanvraag

Live
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