 PROVYSأداة ادارة سير العمل

 - PROVYSوحدات متكاملة بسالسة

تصميم  PROVYSللمنظمات ذات العمليات الموجهة.
التخطيط والبرمجة على المدى الطويل التي تتضمن على أدوات
التخطيط االستراتيجي .بيئة متعددة القنوات ،والترويج الذاتي اآللي،
الطوارئ والتخطيط لألحداث الرياضية ،واإلعادة التلقائية والتخطيط
الفعال للمسلسالت .فضال عن دليل البرامج وتحرير البيانات .EPG
 PROVYSيجمع و يساعد على تقييم تسجل البث.

تخطيط البث
إدارة اإلنتاج
مبيعات اإلعالنات
إدارة الحقوق
المحتوى وإدارة أصول وسائل اإلعالم
إدارة VOD/OTT

حلول البرمجيات لوسائط اإلعالم

 - PROVYSوصف الحل

 PROVYSهو الحل الكامل لبر إدارة سير العمل لشركات البث
ووسائل اإلعالم .وهو يتألف من عدة وحدات تغطي تخطيط مفصل
ومتكامل للبث ،الحقوق الخطية وغير الخطية ،مبيعات اإلعالنات ،إدارة
اإلنتاج وتخطيط الموارد ،واألرشفة الرقمية و أصول وسائل اإلعالم مع
البحث المتقدم والمعاينة.

 - PROVYSإدارة األصول اإلعالمية  -لتركيز واحد على جودة
البيانات الوصفية

ﺃﺻﻭﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ

ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺧﻁﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ

المعيار الذهبي في إدارة البث

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ
ﺍﻟﻭﺻﻔﻳﺔ

ﺑﺣﺙ ﻭﻭﺻﻑ
ﻣﺗﻁﻭﺭ

ﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ
ﻣﻥ ﻁﺑﻘﺎﺕ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

تنويه من محترف

 PROVYSدائما تدفع
الحدود بعيدا
دوروثي دونان
مديرة مكتبة األخبار بقناة العربية

المعيار الذهبي في مجال التمويل هو نظام نقدي تعتمد فيه العملة على
كمية ثابتة من الذهب لضمان الثقة.
في إدارة البث ،المعيار الذهبي هو PROVYS
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ﻋﺑﺭ
ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ

VOD/OTT

ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ

ﺍﻟﺑﺙ

ﺗﻘﻳﻳﻡ

ﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ

ﺟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ

ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﺻﻭﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ
ﺍﻹﻋﻼﻡ

توفر وحدة إدارة اإلنتاج تخطيط القدرة اإلنتاجية وتخصيص الموارد
بما في ذلك جميع الوظائف الالزمة ل إعداد خطة إنتاج مفصلة (يدويا
و  /أو استخدام قوالب مشروع اإلنتاج) مع القدرة الكاملة لالستفادة
من المعلومات .تقدم وحدة مبيعات اإلعالنات مجموعة من أدوات
التحرير وقوالب إنشاء الكتلة لتهيئة المخزون المبدئي السهل االستخدام
وخيارات التسعير الموحدة بما في ذلك قوائم األسعار (على مستوى
المنطقة والمجموعة على حد سواء) باإلضافة إلى خيارات تسعير.GRP
إدارة الحقوق هي جزء ال يتجزأ من الحل إدارة بروفيس كاملة
لوسائل اإلعالم .وهو يساعد تماما عمليات استخدام المحتوى بما في ذلك
عمليات البث الخطية ،وتوزيع المحتوى غير الخطي وإنتاج المحتوى.
توفر إدارة المحتوى وأصول وسائل اإلعالم التعامل مع البيانات
الوصفية المتقدمة .انخفاض دقة العرض؛ تخطيط المهام اإلعالمية
اآللي وتدفق العمل؛ عمليات ملف الوسائط مثل نسخ ،نقل وإزالة الشفرة
وفحص الجودة باستخدام برامج طرف ثالث وأرشفة الميديا.
 PROVYSمتاحة في العديد من اللغات المختلفة PROVYS .يقدم
النظام والقواعد في المؤسسات اإلعالمية ويقلل من تكاليف التشغيل.
ويجري تطويرها باستمرار من قبل المهنيين ذوو الخبرة العميقة في
صناعة وسائل.

جوائز وشهادات

ﺑﺭﻭﻓﻳﺱ :ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻕ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ
ﺗﺳﻠﻳﻡ

ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺗﺳﻳﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ:

- TV Playout
- VOD
- IPTV

ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
ﻭﺻﻑ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ

VOD/OTT

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﺳﺗﺩﺭﺍﻙ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻧﺔ

ﺇﻧﺷﺎء  /ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ

ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ

ﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

EPG

ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ،
ﺗﻧﻭﻉ

ﺍﻧﺗﺎﺝ

تخطيط البث

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﺗﺎﺝ
OB

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺣﻣﻼﺕ
CRM

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ

ﺷﺭﺍء
ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﻳﺭ
ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻟﺗﺳﻌﻳﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺳﺎءﺍﺕ

ﺟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺣﺟﺯ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ

ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ

إدارة اإلنتاج

ﺍﺳﺗﺣﻭﺍﺫ
ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ

مبيعات اإلعالنات

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﻳﺭ
ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ
ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﺩﻗﺔ

ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺻﻭﻝ
ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ،
ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﻧﺔ ،ﻭﺗﺗﺑﻊ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻔﻭﺗﺭﺓ

ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﻊ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺻﻔﻳﺔ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ

ﺃﺭﺷﻳﻑ

إدارة الحقوق

المحتوى وإدارة أصول
وسائل اإلعالم

ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﻳﺭ
ﺍﻟﻌﻣﻝ
إدارة VOD/OTT

