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PLATFORM



VÍDEOS ONLINE DE FORMA SIMPLIFICADA

Com a plataforma líder para e publicação de vídeos on-line, O Vision Platform tem tudo o que você precisa 

para entregar seus vídeos de qualidade profissional, para o seu público em cada tela. Com ferramentas fáceis 

de usar, saiba mais sobre nossa plataforma de vídeos abaixo.

BENEFÍCIOS
Com o Vision Platform você

gerencia todo o fluxo de vídeo:

● Upload

● Transcodificar

● Transmitir

● Analisar

Com apenas alguns cliques 

você pode criar seu próprio 

player de vídeo, codificar em 

múltiplos bitrates automáticos 

e entregar para todos os 

dispositivos móveis.



GERENCIAMENTO DE TODO O
SEU CONTEÚDO DE VÍDEO

Se você tem um vídeo, poucos ou milhares, nosso vídeo online CMS torna tudo muito fácil de ordenar, gerir e 

organizar toda sua biblioteca de mídia. Com os recursos convenientes como a edição em lotes e a 

arrastar-e-soltar playlists. Fornecemos tudo que você precisa para organizar e gerenciar o conteúdo de vídeo.

ORGANIZAR E ENCONTRAR
Organize sua biblioteca de vídeos com nosso fácil 

sistema de marcação, marcar os seus vídeos sobre 

carregar e criar listas de reprodução baseadas em regras 

para estas tags. Como um bônus - tags são também 

submetidos a Google para os vídeos SEO.

Agrupe seus vídeos em listas de reprodução, 

selecione-os manualmente ou você pode gerar listas 

de regra. Publique playlists inteira usando um leitor de 

incorporar, ou opte por publicar via RSS (Para iTunes 

ou Boxxe, por exemplo).

SUPORTE A PLAYLIST

Interessado em adicionar capacidades de vídeo 

para o seu próprio aplicativo móvel? Utilize o nosso 

Android ou iPhone App. Use para uploads, 

marcação, visualização e publicação.

VISUALIZAÇÃO DE MINIATURAS



COM O VISION PLATFORM VOCÊ PODE INTEGRAR COM OS SEGUINTES APLICATIVOS:

Interessados em adquirir sistema de vídeos para o 

seu próprio aplicativo móvel? Utilize o nosso Android 

ou Iphone app SDK para ligar rapidamente para a 

nossa API do sistema. Use-o para envios para 

visualização e publicação.

APP SDK IPHONE E ANDROID

METADADOS PERSONALIZADOS
Melhorar o seu vídeo SEO atribuindo metadados 

básicos, tais como título, datas descrições de cada 

vídeo e playlists. Alterar seus próprios metadados e 

armazene informações específicas à sua biblioteca.

A CONFIANÇA DAS EMPRESAS QUE UTILIZAM O VISION PLATFORM PARA COMUNICAR COM O SEU PÚBLICO.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO VISION PLATFORM

Vídeos - Gerenciar um número ilimitado de arquivos de vídeo e de áudio. Inserir título, tags, descrição, autor, 
data link, e metadados personalizados e polegares do extrato do vídeo ou fazer upload de polegares 
personalizado, grupo, filtro, e anexar vídeos para playlists dinâmicas usando tags.

Playlists - Gerenciar um número ilimitado de dinâmica (baseada em regras) ou manual playlists título Instert, 
autor, descrição, link e metadados personalizados. Upload polegares personalizados.

Player - Gerenciar um número ilimitado de modelos de player, cada opção de configuração do JW Player está 
disponível peles para Carregar e personalizar (~ 100 disponíveis na biblioteca) Incluir plugins player 
personalizado (~ 100 disponíveis na biblioteca).

GESTÃO

Carregar - Fazer upload de arquivos através de HTTP, fazer upload de arquivos grandes ou lotes sobre FTP, 
upload diretamente do Adobe Creative Suite, Final Cut Pro, e Sorenson Squeeze

Entrada - Suporte para quase todos os recipiente e formato de codec. Não há suporte para Apple ProRes 
vídeo, WMV, tela MSS2 codec e conteúdo protegido por DRM.

Saída - Número ilimitado de perfis de codificação personalizados. Codificar o vídeo para WebM (VP8/Vorbis), 
MP4 (H264/AAC) e FLV (H263/MP3) formatos de áudio para codificar Vorbis, AAC e MP3 formatos. Set 
bitrates de 10 a 10.000 kbps, dimensões de 120px para 1920px (full HD) Carregar e posicionar marcas d'água 
personalizadas (com o apoio alfa) opção "passthrough" conteúdo já otimizado.

CODIFICAÇÃO

Player - Publicar qualquer vídeo ou playlist com qualquer modelo de player. Inclua uma lista de reprodução 
visível com o Video Player. Design utilizando imagens PNG para combinar perfeitamente com seu site. Os 
player são automaticamente processados em Flash ou HTML5 (iPhone / iPad).

Entrega - Entregar vídeos através da nossa CDN global, com POPs em cada continente. Entregar vídeos 
usando HTTP (padrão) ou streaming RTMP. Use streaming dinâmico (padrão) para assegurar que cada 
espectador receba a experiência ideal.

Segurança - Proteger os player ou vídeos por meio da assinatura URL, proteger os player ou vídeos contra o 
download através de HTTPS e RTMPE.

STREAMING



PARCEIROS K2TV



“Seriedade, tecnologia, respeito e qualidade são 
características que fazem da K2TV referência em 
Soluções de Vídeos na Internet. Nosso compromis-
so com a satisfação de nossos clientes impõe a 
missão de inovar sempre, mantendo a força e a 
qualidade desta marca que conquista o reconheci-
mento do mercado.” 

Ricardo Irigon Vinhas
Diretor

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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