P R O V YS – i ş a k ı ş ı yö n e t i m a ra c ı

PROVYS – kesintisiz tümleşik modüller

PROVYS süreç odaklı kuruluşlar için tasarlanmıştır. Uzun dönem
planlama ve program yapma çok kanallı ortamlar için stratejik
planlama araçları, otomatik hale getirilmiş kendinden promosyon,
spor olayları için acil durum planlama, oto-tekrarlar, program kılavuzu
ve EPG verisi düzenlemenin yanı sıra etkin dizi planlama içerir. PROVYS
yayın geçmişi bilgilerini toplar ve değerlendirmeye yardımcı olur.
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Prodüksiyon Yönetimi modülü, tüm kapasite kullanım bilgisi ile (manuel
ve / veya prodüksiyon projesi şablonlarını kullanarak) detaylı bir üretim
planı hazırlamak için gerekli olan tüm fonksiyonları içeren prodüksiyon
kapasitesi planlaması ve kaynak tahsisi sağlar.
Reklam Satış Modülü bir dizi spot-örüntüsü (break-pattern) düzenleme
aracı, kullanımı kolay envanter başlatımı için blok üretimi şablonları
ile fiyat listeleri ve GRP fiyatlandırma seçenekleri de dahil olmak üzere
standartlaştırılmış fiyatlandırma seçenekleri sunar.
Haklar Yönetimi tüm PROVYS medya için yönetim çözümünün tümleşik
bir parçasıdır. Doğrusal yayın işletimi, doğrusal olmayan içerik dağıtımı
ve içerik prodüksiyonu dahil olmak üzere, içerik kullanma süreçlerine
yardımcı olur.
İçerik Yönetimi ve MAM gelişmiş metadata yönetimi, düşük çözünürlüklü
ön izleme; otomatik medya iş planlaması ve süreçleri; kopyalama, taşıma
ve silme gibi medya dosya işlemleri; 3üncü taraf araçlar kullanarak kod
geçişi ve Kalite Kontrol gibi medya dosyası işlemleri ve medya arşivleme
işlemlerine imkan sağlar.
PROVYS birçok dile çevrilerek lokal hale getirilmiştir. PROVYS kuruluşlara
düzen getirir, kurallar oluşturur ve işletme giderlerini azaltır. Yayıncılık
endüstrisi hakkında derinlemesine bilgiye sahip profesyoneller
tarafından sürekli geliştirilmeye devam edilmektedir.
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PROVYS – çözüm açıklaması
PROVYS yayıncılar ve medya kuruluşları için bütün bir yönetim ve iş
akışı yazılım çözümüdür. Playout entegrasyonu ile detaylı yayın akış
planlamayı, doğrusal ve doğrusal olmayan hakları, reklam satışlarını,
prodüksiyon yönetimi ve kaynak planlamasını, detaylı arama ve önizleme
ile sayısal arşivleme ve MAM süreçlerini kapsayan ve ilaveten modern
raporlama araçlarına sahip çeşitli modüllerden oluşmuştur.
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Professional quote

“PROVYS her zaman
sınırları zorluyor.”
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PROVYS: Medya oluşturma, edinme, yönetim ve dağıtıma aktif katılım
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