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Espaistream WebTV
Televisions corporatives per internet , solucions i continguts

Innovació i desenvolupament
en Comunicació

Serveis técnics per
a les televisions
corporatives per
internet

Televisions corporatives per
internet , solucions i continguts.
En plena generació del 2.0, produir informació
de forma contínua és una potent eina utilitzada
com a factor competitiu per les empreses. Si
l'estratègia comunicativa és l'explotació d'un
Web TV, és important entendre el nou rol dels
usuaris, ja que un cop ﬁdelitzats, es converteixen en espectadors.
Espaistream Build TV dóna cobertura tècnica a
totes a aquelles empreses que s'inicien o desitgen evolucionar en la televisió corporativa,
aportant solucions tecnològiques de codiﬁcació
de vídeo, recursos tècnics i humans de producció de continguts i implementació d'un espai
web que cobreixi totes les seves necessitats de
comunicació.

Espaistream és un paquet de serveis tecnològics i
de producció de continguts, orientats a empreses
preocupades per la seva comunicació audiovisual
a través d’Internet.
Cobreix les necessitats tecnològiques d'emissió
en televisió IP i genera continguts de forma
puntal o regular per gestionar-los amb comoditat
en un mitjà de comunicació tan versàtil com els
web TV.

Servei audiovisual integrat per a
programació regular de vídeo i
publicació a xarxes o a CDN de
Espaistream, una solució per a
empreses amb necessitats
habituals de difusió de vídeo.

Serveis técnics
per a les televisions
locals per internet
Espaistream

WebTV

Desenvolupar continguts amb un valor afegit
implica l'ús d'una línia editorial, tècniques
narratves de producció, així com prendre els
aspectes funcionals del sector televisiu i cinematogràﬁc que tenen un format consolidat en la
seva relació amb els espectadors.
L'important és que el contingut aconsegueixi el
compromís amb els usuaris del web TV a un nivell
profund.

www.innodec.cat
www.espaistream.tv
Contacte: info@innodec.cat
935939298
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- Vídeo segons demanda (VoD)
- Llistat de reproducció (Playlist)
- Visualització web i dispositius mòbils
- Agregadors de vídeo més populars
- Consola de gestió propia
- Suport per a vídeo d'alta deﬁnició
- Disseny de continguts
- Personalització del reproductor
- Formació d’equips i tutories
- Monitoratge de l'audiència i estadístiques
en temps real
- Eines per Community Manager
- Emissió en directe (Live)

Aquests continguts corporatius permeten que la
unió de creativitat i d'informació formin un
paquet de programació que atreu els espectadors amb continguts innovadors, professionals i
ben orientats al públic objectiu del canal.
Genera un efecte de lleialtat envers la marca o
l’empresa i fa que els espectadors mostrin un
comportament d’interés per l’actualitat de la
marca.

Una televisió
corporativa
clau en mà.

