منصة الرصد والمتابعة لوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
أكتوس فيوو ()Actus View
منصة المتابعة والبث القائم على الويب

 تسجيل جميع البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية أو وسائط اإلنترنت مهما تنوع اإلدخال والصيغة.
 مشاهدة فيديو واحد أو فيديوهات متعددة :المحتويات المباشرة أو المؤرشفة
 التعليقات المغلقة والترجمات المتعددة والمسارات الصوتية ونصوص المعلومات ودليل البرامج
اإللكتروني ()EPG
 متابعة جهارة الصوت
 سهولة إنشاء مقطع وتصديره في أي صيغة
 مشغل ذكي من أجل تدفق ذكي وتصفح سهل

أكتوس فيوو ( .)Actus Viewمشغل فيديو مع شرح مصور لسهولة التصفح.

أكتوس فيوو ( .)Actus Viewتسمح مشغالت الفيديو المتعددة بعرض مقاطع الفيديو المباشرة والمؤرشفة
مهما كان التركيب

لماذا أحتاج أكتوس فيوو؟

 لاللتزام باللوائح
 للعمل عبر منصة إعالمية واحدة ذكية مشتركة بين المنظمات.
 لمتابعة المنافسة
 للتحقق من جودة المحتوى الخاص بك
 لمشاركة المحتوى بسهولة

أكتوس كليب فاكتوري ()Actus Clip Factory
إعادة توجيه المحتوى إلى ...VOD ،Catchup TV ،OTT
 سهولة إنشاء مقاطع دقيقة ذات إطار  HDكامل بنظام تحرير  cut-to-cutالمتقدم.
 خيار استيعاب الملفات الخاصة بك وليس الوسائط المسجلة فقط.
 التحويل إلى أي صيغة ودقة ومعدل بت.
 آلي بشكل كامل أو شبه آلي أو يدوي
 التصدير إلى البريد اإللكتروني والكتالوج وبروتوكول نقل الملفات ( )FTPواليوتيوب
واإلرسال عبر البريد والحفظ كملف وغير ذلك.
 إضافة البيانات الوصفية المخصصة ومحركات البحث
 إنشاء مقاطع متعددة الشرائح

 إزالة اإلعالنات

أكتوس كليب فاكتوري ( :)Actus Clip Factoryمقاطع متعددة الشرائح ،بيانات وصفية

لماذا أحتاج أكتوس كليب فاكتوري؟
 إعادة توجيه المحتوى من نقطة واحدة للهاتف المحمول واإلنترنت وOTT
 المخطوطات اآللية  -أكثر فاعلية من حيث التكلفة على خالف التحرير اليدوي.
 تسريع إنشاء المقاطع وإرسالها
 دقة إطارات أعلى من التحرير اليدوي
 مشاركة المحتوى
 إزالة اإلعالنات من البرامج

أكتوس آدواتش ()Actus Adwatch
الكشف التلقائي لإلعالنات واإلبالغ الفوري عن اإلعالنات التجارية
 اكتشاف تلقائي لإلعالنات أو العروض أو المحتويات.
 اكتشاف التطبيقات الجديدة تلقائيا – دون الحاجة سوى لتأكيد المستخدم فقط
 عمل إفادات وااللتزام باألدلة البصرية.
 اكتشاف عن طريق بصمة الصوت أو بصمة الفيديو
 اكتشاف عالي الدقة

 برنامج إنتاج تقارير فعال  -إنشاء التقرير الخاص بك لكل محطة وموضع وعالمة تجارية وحملة
وغير ذلك.
 بيانات وصفية مخصصة للمحتوى المكتشف

لماذا أحتاج إلى أكتوس آدواتش ()Actus Adwatch؟
 التحقق من اإلعالن وإرسال إفادة إلدارة المرور
 مقارنة اإلعالنات مقابل المنافسين – رصد األعمال
 الوضوح فيما يتعلق بدخل اإلعالنات
 تقليل تكاليف التشغيل
 تتبع االستخدام غير المصرح به لمحتوى الرخصة

أكتوس ريتينج انااليزر ()Actus Rating Analyzer
تحليل التنافس والتقييم
 استيراد بيانات قياس الجمهور (التقييم) لتحليل التقييم
 شاشات رسومات خاصة بالبرامج الخطية الفعلية
 مقارنة التغير في الرسم بالبرنامج الفعلي الذي يبث على الهواء في ذلك الوقت.
 عرض التقييمات الديموغرافية
 إمكانية تحديد الفواصل الزمنية من قبل المستخدم لعرض التقييم.

 سهولة مقارنة التقييم الخاص بك بتقييمات المنافسين
 تحليل فعال وتفاعلي بشكل تام
 يدعم جميع أشكال التقييم
 عمل رسومات التقييم البياني/المقارنات :قنوات مختلفة/نفس الوقت ،نفس القناة/أوقات مختلفة
وغير ذلك.

لماذا أحتاج أكتوس ريتينج انااليزر ()Actus Rating Analyser؟
 يعد ريتينج انااليزر أداة فعالة لتحليل التنافسية والتقييم – ال حاجة الستخدام ملفات
اإلكسيل ()Excel
 سهولة مشاركة المعلومات مع األشخاص الرئيسيين.
 زمن تحليل واستجابة أسرع
 سهولة فهم عالقات تقييم المحتوى
 سهولة تقديم النتائج إلى مخططي البرامج والمعلنين وغير ذلك.

أكتوس اليرتس سينتر ()Actus Alerts Center
تأكيد أفضل جودة للخدمة
 تنبيهات في الوقت الحقيقي بالنسبة للقضايا الخاصة بالصوت أو الفيديو مثل عدم وجود الصوت
والشاشة الزرقاء وانخفاض مستوى الصوت وتجمد الصورة ووحدات البكسل وغير ذلك.
 إعدادات قابلة للتكوين فيما يتعلق بتقارير تنبيهات الوقت الحقيقي
 تنبيهات البريد اإللكتروني في الوقت الحقيقي
 تشكيل بروتوكول إدارة الشبكات البسيطة ()SNMP
 التنبيهات الظاهرة على الشاشة

لماذا أحتاج أكتوس اليرتس سينتر؟
 تأكيد جودة الخدمات وجودة تجربة المشتركين التابعين لك
 التعامل مع أية قضية خاصة بالصوت والفيديو على الفور

كالود لينك

أكتوس كالود لينك
ال حاجة لتثبيت أي شيء فوق البنايات الخاصة بك
 يمكن تقديم منصة متابعة بثت أكتوس كبرمجيات في شكل خدمة ()SaaS
 ال حاجة لتثبيت أية أجهزة في الموقع الخاص بالعميل
 أقصى درجات األمن لبيانات المستخدم

لماذا أحتاج أكتوس كالود لينك؟
 شروط سداد حسب النفقات التشغيلية ()OPEX
 خالي من المتاعب  -ال حاجة للقلق بشأن تحديث األجهزة/البرامج
 التمتع بأية ميزة أو إصدار جديد أو تحسين بشكل فوري

إنكودر برو

إنكودر برو ()Encoder Pro

 نظام تشفير متقدم وتقنية تكامل متقدمة من أجل استخدام وحدة المعالجة المركزية ()CPU
وسلسلة التعليمات المتعددة وذاكرة الوصول العشوائي ( )RAMوبرنامج التشفير.
 الحصول على عمليات حفظ تبلغ  %40في وحدة المعالجة المركزية المطلوبة.
 توفر تكاليف األجهزة الكبيرة المزود بعدد أكبر من القنوات لكل خادم

جهارة الصوت

 متابعة مستويات الصوت حسب المعايير األوروبية واألمريكية
 تسجيل مستويات الصوت بقيم شديدة اإليجاز ومختصرة بمعدالت البرنامج
 ضروري للسلطات التنظيمية

جهارة الصوت

لشاشات النقطية
()Mosaic
التكرار

العمل عن بعد

الشاشات النقطية ()Mosaic

 القدرة على عرض شاشة واحدة أو شاشات حائط متعددة بما يصل إلى  16قناة لكل شاشة.

التكرار

 القدرة على تتبع األعطال في أي من الخوادم
واالنتقال إلى خادم احتياطي يدويا أو آليا

العمل عن بعد

 القدرة على تثبيت المسبارات عن بعد لتسجيل المحتوى اإلقليمي
والوصول إلى التسجيالت عن بعد من مركز المتابعة المركزي

لماذا أحتاج إلى أكتوس ريموت ()Actus Remote؟
 يسمح لك بمتابعة االستقبال في المناطق البعيدة جدا :منطقة أو دولة أو قارة أخرى
 يسمح لك باالستمتاع بجميع حلول منصة متابعة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة في أي
موقع عن بعد.

أكتوس تشينجتراكر ()Actus ChangeTracker
تشينجتراكر
المقارنة بين تدفقات اثنين من الفيديوهات
 القدرة على مقارنة اثنتين من عمليات التلقيم الخطية مثل قناة رئيسية وقناة تابعة ،وتتبع أي
االختالف أو التعديل في عملية التلقيم الثانوية.
 إشعار تلقائي بكافة المواقع التي تم تعديلها في التدفقات

لماذا أحتاج إلى أكتوس تشينجتراكر ()ChangeTracker؟
 لضمان أن كل القنوات على األثير بالضبط كما هو مخطط وبدون برنامج أو تعديل إضافي.
 للحصول على تقارير في الوقت المناسب حول أي من تلك التعديالت.
 لمعالجة األعداد الضخمة من القنوات تلقائيا وبشكل سريع ودقيق ،األمر الذي يوفر العمل
اليدوي

سبيتش تو تيكست

سبيتش تو تيكست
استرداد المحتوى الذكي – إشعارات الكلمات األساسية بشكل تلقائي

 القدرة على نقل الرموز وتحويل الكلمات المنطوقة بأكثر من  30لغة إلى نصوص.
 القدرة على تحديد الكلمات األساسية واستقبال المقاطع ذات الصلة

لماذا أحتاج إلى سبيتش تو تيكست ()Speech to Text؟
 إنها الطريقة الوحيدة للبحث بشكل فعال عن عدد كبير من القنوات
 تنبيهات الكلمات الرئيسية التي تضمن التعرض للمعلومات ذات الصلة بشكل فوري وتجنب
فقدان المحتوى ذو الصلة.
 توفير الموارد البشرية وتقليل التكاليف
 إنها الطريقة الوحيدة للتأكد من تلقيك المعلومات ذات الصلة بشكل فوري
 أعلى مستوى من الدقة في نتائج البحث

نبذة حول أكتوس ديجيتال ()Actus Digital
تعتبر  Actus Digitalمزودا رائدا في مجال حلول متابعة وسائل اإلعالم القائمة على الويب للمذيعين ومشغلي األقمار الصناعية والكابالت
والشبكات ومقدمي خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت ( )IPTVوالوكاالت اإلعالمية والحكومات ومنتجو المحتوى في جميع أنحاء العالم.
وتوفر منصة أكتوس ( )Actusلرصد وسا ئل اإلعالم أدوات فعالة لمتابعة االلتزام ومتطلبات اللوائح وإنشاء المقاطع وإعادة توجيه المحتوى
والتقييم والتحليل التنافسي وتتبع اإلعالنات بشكل تلقائي والتحقق من اإلعالنات والمراقبة الفنية لجودة الصوت والفيديو.
تنتشر أنظمة أكتوس حول العالم عبر المئات من المستخدمين النهائيين في خمس قارات.
لمزيد من المعلومات ،برجاء زيارة.ccc.cwtigiusutca.www :

