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LiveU e Grass Valley criam colaboração inédita de solução end-to-end
para produções remotas ao vivo na nuvem
Aproveitando as ferramentas baseadas em nuvem das duas companhias e seus respectivos
workflows, a nova solução pré-integrada facilita a live stream e otimiza a produção de conteúdo
Hackensack, Nova Jérsei, 1o de Dezembro 1 de 2020 – Uma parceria entre LiveU e Grass
Valley vai permitir uma nova e pré-integrada solução baseada em nuvem para produções de
video remotos ao vivo. O modelo simplifica processos e automatiza a produção de notícias e
conteúdos esportivos ao vivo ou gravados, basedo em um workflow eficiente, ágil e
customizável.
Avi Cohen, co-fundador e COO da LiveU, acredita que o público sai ganhando com a nova
integração. “Levando em consideração a rápida migração das produções para a nuvem, nos
comprometemos a ajudar nossos clientes a maximizar os ganhos da mudança, oferecendo
nossas soluções de video ao vivo as-a-service em um workflow integrado. Nossa colaboração
com a Grass Valley dá uma eficiência sem precedentes, com ferramentas flexíveis e escaláveis
para transmissões externas, além de proporcionar uma notável flexibilidade de adaptação às
necessidades de cada matéria, enriquecendo a experiência do público.”
A produção remota em tempo real pode ser organizada e produzida de qualquer lugar a partir
das ferramentas de nuvem da LiveU e Grass Valley integradas, ou usando um modelo híbrido
com integração de feeds de vídeo de alta qualidade a recursos que oferecem automação de
produção.
A parceria estratégica viabiliza a produção ao vivo, o gerenciamento de notícias e, em muitos
casos, ajuda a simplificar os processos e agilizar a produção de conteúdo dos broadcasters.
Alguns exemplos:



Feeds ao vivo de alta qualidade podem ser enviados de qualquer unidade de campo da
LiveU para corte remoto e produção ao vivo a partir da solução em nuvem da LiveU e da
plataforma GV AMPP (Agile Media Processing Platform) da Grass Valley. Esta última é a
primeira solução SaaS baseada em nuvem para sinal broadcast com otimização de
banda. Nativa na nuvem, a GV AMPP foi especialmente desenvolvida para superar a
desconfiança dos broadcasters por sistemas não baseados em hardware, normalmente
caros e com pouca flexibilidade. A nova solução provê uma adesão modular para todos
os tipo de workflow de mídia.



Feeds ao vivo de unidades LiveU podem ser integrados ao GV STRATUS, ferramenta de
gerenciamento de notícias e conteúdos, para naturalizar o streaming de produções
remotas e o workflow de produção. A utilização dos metadados da LiveU automatizam o
processo e, integrados ao GV STRATUS, os usuários podem rapidamente procurar,
encontrar, editar e publicar conteúdo – ao vivo ou gravado – usando inúmeros critérios
para uma busca inteligente.

Sobre a integração da LiveU à Grass Valley Technology Alliance (GVTA), Tim Shoulders, CEO
e presidente da Grass Valley, afirmou: “À medida que nossos clientes se esforçam para entregar
um conteúdo atraente e com a qualidade de produção que os consumidores exigem, o GVTA vai
proporcionando acesso a soluções confiáveis, testadas e configuradas para garantir a
interoperabilidade com as soluções da Grass Valley, um dos principais obstáculos que nossos
clientes enfrentam ao implantar sistemas de outros fornecedores. Estamos muito satisfeitos em
ver a LiveU se unir ao GVTA e as primeiras implementações de nossa solução conjunta em
campo.”
A LiveU oferece um ecossistema de nuvem descomplicado para produções de notícias e
esportes, combinando soluções de software para aplicações híbridas em nuvem com plataformas
de distribuição de conteúdo de última geração, ricas em ferramentas de produção.

# # #
Sobre a Grass Valley
O ecossistema confiável e baseado em soluções abertas end-to-end da Grass Valley ajuda
produtores de conteúdo, broadcasters e companhias de mídia a produzir conteúdos de alto
nível e bem sucedidos comercialmente. Somos a solução escolhida pelos maiores e mais
criativos grupos de mídia e entretenimento do mundo, permitindo produções de conteúdo com
riqueza, qualidade e que levam o espectador para mais perto da ação. Nossas soluções
engajam os diferentes públicos e os conectam entre si. Baseada em Montreal, Canadá, a
Grass Valley participa da indústria de mídia nos últimos sessenta anos e hoje é controlada pelo
Black Dragon Capital.
Copyright © 2020 Grass Valley Canada. All rights reserved. Specifications subject to change
without notice.

Sobre a LiveU
A LiveU está mudando as regras do jogo no mundo das notícias ao vivo e na dinâmica de
coberturas esportivas, com live streaming 5G 4K HEVC e produção remota. Com a eficiência
de plataformas de distribuição IP de última geração baseadas em nuvem, a LiveU oferece o
melhor custo-benefício end-to-end, com soluções para contribuição, produção e distribuição de
áudio e video. O vasto portfolio de produtos orienta o padrão da indústria de produção de video

ao vivo, desde a mais nova solução portátil de produção de campo, passando pelo App para
smartphones, até soluções de antenas externas para conexão híbrida satélite-celular. Com
mais de 3.000 clientes em mais de 130 países, a tecnologia LiveU é a escolha dos principais
broadcasters e agências de notícias ao redor do globo, atendendo também entidades
esportivas e de entretenimento que necessitam o melhor streaming de video ao vivo para TV,
mobile e redes sociais. A LiveU é a vencedora do 71o Prêmio Emmy® de Tecnologia e
Engenharia em reconhecimento à inovação e aprimoramento na tecnologia de Video over
Bonded Cellular Internet (VoCIP). Para mais informações, visite www.liveu.tv, ou siga a gente
no Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.

