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Gestão de vídeo

Posso combinar com o estilo player para o meu site?

Sim, pode. Vision Platform inclui um grande número de opções para ajustar o estilo de layout e cores de seus player.
Você pode encontrar na guia do CMS do Vision Platform.

Skins

Uma configuração que imediatamente afeta o olhar de um player é a sua pele . Temos um número de skins disponível
no sistema, e mais de 100 pode ser baixado nas nossas páginas de addons .no sistema, e mais de 100 pode ser baixado nas nossas páginas de addons .

Player personalizado

Se você quiser criar um olhar completamente diferente, você pode construir seu próprio aplicativo de  reprodução 
(em Flash ou qualquer outra linguagem de programação). Todos os vídeos, as miniaturas e listas de reprodução podem
ser diretamente carregados de nossos servidor.
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Como faço para inserir um vídeo no meu site?

Incorporação de um vídeo em seu site é muito fácil. Primeiro faça o upload do vídeo para Vision Platform. Na página de
detalhes do vídeo (clique sobre o título do vídeo na visão geral), você encontrará um formulário chamado inserircódigos.
Ele tem um botão amarelo. Copie o conteúdo Embed caixa de entrada e cole no código HTML de seu próprio site.

Mais informações

Mais informações, por exemplo, sobre a forma de um conjunto específico do player ou de conversão , pode ser 
encontrado na publicação de um vídeo tutorial.encontrado na publicação de um vídeo tutorial.

Posso adicionar mais propriedades para um vídeo?

Atualmente os campos título, autor, Tags, Descrição, Data e link estão disponíveis para o seu videofiles. No entanto, 
não é possível adicionar campos de propriedade personalizado.
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Tags

Note-se que a categorização através da entrada do 'tags' é poderosa e flexível. Às vezes nós recebemos perguntas para
adicionar um licenciado , editor ou categoria de campo. Todos estes filtros podem ser adicionados através da criação de 
tags personalizadas.

Posso também gerenciar áudio?

Você também pode gerenciar arquivos de áudio através do Vision Platform. Pode carregar a maioria dos formatos de 
áudio e incorporá-los apenas como vídeos.áudio e incorporá-los apenas como vídeos.

Conversão MP3

Temos também um formato de conversão MP3, que permite aos usuários tornar uma versão MP3 só de seus vídeos. 
Esses arquivos MP3 podem ser exportados como feeds RSS e com os player. Veja a documentação transcoder para
mais informações. Desta forma, você também pode oferecer uma versão do podcast do seu vídeo.
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Transcodificação

Posso usar o FTP para carregar?

Sim, você pode. Nós, na verdade oferecemos FTP para upload de arquivos para Vision Platform. Você pode usar 
qualquer cliente de FTP e faça seu login na ftpvisionplatform.k2tv.com.br com o e-mail e senha que você também 
usa para fazer login no CMS. Você só pode fazer upload de arquivos para nós, mas não editar ou apagar seus 
arquivos.

FilezillaFilezilla

Se você não tiver um cliente de FTP no seu computador, recomendamos que você use o Filezilla , que é livre, o cliente
de código aberto para Windows, MAC e Linux.

Retomando

O nosso servidor FTP defende o retomar de uploads anteriormente abortada. Se a sua transferência FTP falhar (por 
exemplo, porque a bateria do seu laptop acabou), volte a ligar para o nosso servidor para ver o semi-acabados de upload
ainda está listado. 
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Qual é a qualidade de seus vídeos?

Os nossos vídeos são servidos usando um mecanismo chamado comutação bitrate. Isto significa que a qualidade dos 
seus vídeos irão se adaptar ao tamanho de banda e de tela de seus espectadores.

Que formatos de vídeo eu posso enviar?

Existe diversos tipos de vídeo, codecs e formatos no mercado. Estes somam milhares de combinações diferentes. 
Enquanto nós fazemos o nosso melhor esforço para suportar todos formatos possível, o Vision Platform não garante que
qualquer formato de vídeo enviado ira funcionaqualquer formato de vídeo enviado ira funcionar.

Os formatos suportados

MPEG4 (3ivx, DivX, Xvid, H264) DV e DVCPRO FLV (VP6 e Sorenson Spark) 3GP (telefones móveis) WMV (WMV, WMV2,
MSMPEG, VC-1) MOV (Sorenson Video 3, H263, animação, H264) MPEG1 e MPEG2 AVI (Cinepak Indeo, Motion JPEG, 
MPEG) F4V (H264)
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Não suportado

Quicktime (MOV) arquivos que usam o codec Apple ProRes (parte do Final Cut). Este codec também produz arquivos 
extremamente grandes. Aconselhamos a fazer uma exportação aproximada do Final Cut Pro .
Quicktime (MOV) arquivos que realmente contem apenas um fluxo DV-primas (algumas câmeras DV exporta o formato). 
Exportar esses arquivos usando o DV-prima ou, por exemplo H264/AAC Quicktime.
DRM arquivos protegidos da Microsoft (WMV) ou na iTunes Store (M4V, MOV).
CSS criptografados imagens de DVD (VOB).CSS criptografados imagens de DVD (VOB).
Vídeos WMV usando o codec de vídeo MSS2 (para screencasting).
Quicktime (MOV) arquivos com áudio de 24 bits.

Quanto tempo demora a transcodificação?

Como regra geral, presumem que um minuto de vídeo demora cerca de um minuto de renderização. Assim, para um 
filme de dez minutos, a primeira conversão estará disponível em cerca de 10 minutos. 
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Fila

Nós nos esforçamos para manter a fila sempre abaixo de 10 vídeos, então você nunca terá que esperar mais que,
digamos, meia hora.

Miniaturas

Após o upload de um vídeo, os metadados ( duração / dimensões / tamanho do arquivo ) e miniaturas de um vídeo estão
disponíveis dentro de alguns segundos. Se você atualizar a página de detalhes, 5 segundos depois de um upload tiver 
sido concluído. Quando você carrega ou seleciona uma nova miniatura, estes também serão postados dentro de alguns sido concluído. Quando você carrega ou seleciona uma nova miniatura, estes também serão postados dentro de alguns 
segundos.

Qual limite do arquivo para uploads?

Apoiamos um tamanho limite de 5GB por vídeo. Geralmente, arquivos de até 500MB fará o upload multa ao CMS. 
Para arquivos maiores, recomendamos usar o nosso upload FTP .
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Posso optar por não transcodificar meu vídeo?

Sim, é possível utilizar o seu vídeo original para streaming, sem transcodificação. Isto pode ser configurado através da 
criação de um chamado Passthough modelo. A única coisa que este modelo faz é copiar o arquivo para o CDN, pulando
a etapa de transcodificação.

Ressalvas

Primeiro, nós presumimos o seu vídeo seja em MP4 de FLV formato que pode ser transmitido pelo Flash. Isso inclui ter a 
keyframes metadados incorporados em caso de arquivos Fkeyframes metadados incorporados em caso de arquivos FLV.

Em segundo lugar, a nossa taxa de bits de comutação não trabalha com as conversões de passagem. Repasses para 
jogar em um player, você tem que  definir a qualidade do vídeo e a opção do player para usar na passagem de modelo.

Terceiro, nós sempre prestamos um padrão de conversão MP4 Web, mesmo se você só quer o repasse. Esta conversão 
é pequeno, rápido e tem um alto grau de compatibilidade com dispositivos móveis. Nós usamos para proxies por exemplo, 
CMS e fallbacks player.
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Posso usar minha própria videoplayer?

O Vision Live inclui o  Player JW para a sua reprodução de vídeo. No entanto, você está livre para usar qualquer player
que você preferir. Existem certas restrições, caso você use o seu próprio.

Qualquer player

Qualquer player autônomo que suporta FLV ou MP4. Você também pode usar uma versão personalizada do Player JW. 
Você pode até mesmo criar o seu próprio Flash, Silverlight ou sites HTML5.

RestriçõesRestrições

Você não pode usar a configurações de segurança . Ao usar um videoplayer personalizado, a permitir downloads diretos 
de bandeira deve ser ligado ou o player não pode acessar os vídeos. Opções avançadas de streaming, tais como mudar
bitrate, não estão disponíveis para player personalizados. No entanto, streaming HTTP pode ser configurado.
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Você pode lidar com meu tráfego?

Nós usamos um número de CDNs global de entrega de nossos vídeos (por exemplo, Akamai, BitGravity, CloudFront, 
Highwinds). Isto significa que podemos sempre entregar o seu tráfego, não importa quão grande o seu volume ou 
de como se entregar seu vídeo geograficamente para seu público.

BOTR serviços

Todos os nossos sistemas e serviços (API, CMS, FTP, Transcoders) executado a partir de Host dedicado à Peer1, 
uma das maiores do mundo provedores de hospedagem (se usado para hospedaruma das maiores do mundo provedores de hospedagem (se usado para hospedar YouTube). Cada componente é 
executado, com balanceamento de carga, fora vários servidores, garantindo que não há ponto único de falha. Mesmo 
durante atualizações do sistema, servindo conteúdo para  nunca ser interrompido.

Vocês apóia HTML5?

Com dispositivos como iPads e iPhones cada vez mais popular, é imperativo que seu vídeo pode rodar em todos os 
dispositivos. É por isso que todos os nossos códigos JavaScript pode incorporar automaticamente e carregar um player 
HTML5 para dispositivos que não tiver o Flash instalado.
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E sobre Silverlight?

Silverlight é alternativa da Microsoft para o Flash da Adobe plug-in e foi oficialmente lançado em 2008. Nós não temos 
um built-in Silverlight player para avaliar diretamente no nosso sistema.

Posso compartilhar inserir códigos no player?

Sim, você pode realmente inserir códigos em players de vídeo. Você também pode compartilhar o link de um vídeo
específico ou de canal. Os recursos de compartilhamento pode ser configurado na página de detalhes de um Player, e 
o link pode ser definido dentro da página de detalhes do Canal de Vídeo.o link pode ser definido dentro da página de detalhes do Canal de Vídeo.

Nossa funcionalidade de compartilhamento inclui atalhos para:

Facebook
Twitter
Myspace
E-mail
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