Aventia KommunTV är en produkt anpassad
för direktsändningar av olika politiska
möten. Plattformen är uppbyggd på ett sätt
som även låter kommunen använda den
som playkanal för publicering av rörligt
innehåll. Både för intern och extern
användning

Vi har under 15 år byggt upp kompetens
runt streaming och de olika politiska
processerna i ett fullmäktigemöte vilket har
bidragit til att vår lösning är anpassad efter
behov.

Självbetjänad lösning
Vår lösning administreras enkelt av interna resurser som redan idag är
närvarande under kommunfullmäktiges möten. Det krävs således inga externa
resurser eller produktion tack vare vår smidiga kameralösning med innbyggd
kameraväljare.
Om kommunen ändå skulle önska att att använda ett externt
produktionsbolag är vår lösning självklart kompatibel med även detta.

Integration mot ärendehanteringsystem och
voteringssystem
Vi har skapat en API- integration mot några av de största systemen för
ärendehantering och voteringssystem på marknaden.
På så sätt kan invånarna i kommunen enkelt få direkt tillgång till relevanta
dokument knutna till specifika ärenden.
En direkt integration effektiviserar även administrationsarbetet för kommunen, då
dagordning, ärendelistan och resultat från voteringar automatiskt publiceras från
ärendehanterings-systemet/voteringystemet

Talarlista
Med vår modul för talarlista kan du enkelt söka upp aktuella talare i ett
möte och hoppa direkt till det önskade avsnittet i sändingen.
Denna modul ger även de aktuella talarna i mötet möjlighet att kunna dela
sina egna inlägg i olika sociala medier. För att tagga en talare krävs en
egen operatör som administrerar detta under mötet.

Facebook Live Integration
Aventias Facebook integration gör det enkelt att sända parallellt på
kommunens Facebook sida för att skapa ett ökat intresse för sändingarna.

Indexering
Man kan enkelt bokmärka ärenden under mötets gång. Detta gör att
de som ser på sändningen lätt kan hoppa till det för dem aktuella
ärendet. Detta möjliggör också för kommunen att själva kunna dela
enkla ärenden som eventuellt är av större intresse för invånarna i sina
kanaler för sociala medier.

KommunTV
DVR – Spola tillbaka i direktsändning
Med en PVR/DVR-lösning så kan tittarna starta sändingen när de själva
önskar, även mitt i direktsändningen.

Transcoding – Dynamisk bandbredd
Stöd för transcoding erbjuder tittare i områden med begränsad bandbredd
en ännu bättre bildkvalitet.
Genom automatisk omkodning av HD kvalitet till tre olika predefinerade
kvaliteter kan tittarna uppleva en god kontinuitet.

Projektormodul
Projektormodulen gör det möjligt att visa
samma innehåll som visas på projektor
under mötet, detta kan lösas med en
kameraväljare eller picture in picture.

