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Innovació i desenvolupament
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Televisió local per internet , solucions i continguts

Espaistream 
Local 

Plataforma 
Web TV 

Espaistream
 Vimeo + wordpress



La nova plataforma 
WebTV d’Espaistream 
Local TV és una solució 
de fàcil gestió, amb una 
reproducció de vídeos a 
màxima qualitat, de 
forma responsiva i com-
patible amb Smart TV.
WebTV és una web dissenyada i orientada a 
convertir als usuaris en espectadors, on la visualit-
zació dels continguts de vídeo és la principal 
interacció entre usuari i plataforma.
El seu disseny és senzill i intuïtiu, organitzat com 
una televisió dinàmica on l'usuari visualitza els 
continguts automàticament o tria l'opció de veure 
els vídeo a la carta.
L'organització es fa per canals temàtics que 
connectant la plataforma automàticament amb 
els servidors de Vimeo Plus o PRO, optimitzant la 
tasca de gestió i etiquetat del vídeos.

Plataforma 
Web TV 

Espaistream
 Vimeo + wordpress

1.200€



Personalització del reproductor
Sense publicitat
Estadístiques visites
Creació de canals i àlbums
Control de privacitat i difusió

Cost servei
60€ / any

65€
Pack  

servidor

mes

INCLOU:
Implemantació i migració

a servidor municipal
INCLOU:
Manteniment del Wordpress
Suport tècnic WebTV
Servidor dedicat ( redireccionament a web Aj.)

INCLOU:
wordpress WebTV

Plantilla base amb 4 canals
Personalització bàsica

Sincronització amb Vimeo Plus
Consultes de suport

PLUS

 
servidor

municipal

gratuït

Subcriptors
Compartir a 

xarxes socials
disseny responsiu

Web TV és una interfície generada a partir de 
Wordpress, això comporta que tingui una admi-
nistració fàcil i molt con�gurable. La plataforma té 
instal·lades extensions per generar un aspecte 
molt multimèdia, la sincronització dels canals del 
web TV amb els canals generats a Vimeo, fa que no 
dupliquem les tasques de gestió.
Gràcies al potencial de Vimeo Plus o Vimeo PRO 
ambdues versions professionals de serveis de 
reproducció de vídeo de Vimeo, els vídeos i canals 
tenen un nivell de personalització i exempts de 
publicitat que el fan una eina perfecte per la 
comunicació municipal, tot integrat en el portal 
Web TV dona com a resultat un aspecte seriós i 
corporatiu. 

Web TV una sol.lució 
100% con�gurable.

Espaistream Local
Tel. 931061531 
j.naveros@innodec.cat
619778826

1.200€
Plataforma Web TV

cost implementació


