Produktark
Aventia kommunetv er et produkt rettet mot direktesendinger fra politiske
møter. Vi har igjennom 15 år bygget opp kompetanse rundt streaming og de
politiske prosessene som har bidratt til at vår løsning er tilpasset deres
behov.

Møter med digital avstemning
Sømløst integrert i Kommune-TV har Aventia utviklet ett velprøvd møtebehandling system
som gir muligheten for politikere å se saker og dokumenter, legge inn forslag, be om taletid og
replikker. Voteringen foregår slik møteledere ønsker, og resultater blir automatisk opplastet
til Kommune-TV. All møtebehandling blir lagret i en automatisk opprettet møterapport. Se mer
funksjonalitet her: https://www.aventia.no/votering/

Selvbetjent løsning

Integrasjon mot sak-/arkiv

Vår løsning administreres enkelt av ressurser
som allerede er tilstede under
kommunestyremøtene.
Det krever ingen eksterne ressurser eller
produksjon med vår kameravelger. Om man
allikevel ønsker produksjon kan man naturligvis
også legge til rette for dette.

Vi har laget en standardintegrasjon mot alle
NOARK5 systemene i Norge, og kan på denne
måten tilby seeren direkte tilgang til
saksdokumentene i den aktuelle saken.
Ikke minst vil dette gjøre at administrasjonen
blir enklere ved at publiseringen av nye klipp
blir langt enklere ved at man slipper å gå
igjennom alle sakene.

Talerlistemodul

Facebook live integrasjon

Med vår talerlistemodul vil du spole frem til
gitte talere i de ulike sakene med en talerliste.
På denne måten kan man raskt og enkelt finne
frem til en enkelt taler. Dette krever en
dedikert operatør.

Aventia sin Facebook integrasjon gjør det
enkelt å opprette en stream parallelt på
Kommunen sin Facebook side, eller en gruppe
på Facebook direkte fra vårt adminpanel.
Med Facebook Live integrasjon kan du nå ut til
langt flere seere enn du ellers ville gjort.
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Bokmerking av enkeltsaker underveis

DVR – Tilbakespoling i direktesendingen

Man kan enkelt bokmerke enkeltsakene etter
hvert som de behandles, som gjør at man i
etterkant enkelt kan tilby seeren å kun se den
aktuelle saken som er interessant for dem.
Underveis i sendingene kan man også velge å
gå tilbake å se på saker som akkurat er
behandlet ferdig. I tillegg vil man kunne dele
enkeltsaker i alle sosiale medier via en
delingsknapp.

Med en PVR/DVR-løsning så kan du tilby dine
seere tilbakespoling i en direktesending. Seeren
bestemmer selv fra hvor man ønsker å se.
Samtidig kan man sette på pause og gjenoppta
når man ønsker.

Transcoding – Dynamisk båndbredde

Projektormodul

Støtte for transcoding gir mulighet for å tilby
dine seere en enda bedre opplevelse ved at
man får vide tilpasset sin båndbredde. Tilby
dine seere en avansert løsning som koder om
HDkvalitet til tre ulike kvaliteter direkte, slik at
om seeren har dårlig båndbredde vil løsningen
automatisk velge en lavere kvalitet for å sikre
kontinuitet.

Projektormodulen gjør det mulig å samkjøre
signalene fra fremviserens PC med hva som blir
vist på en projektor. Ved å gjøre dette får man
da en helt ny dimensjon av hva som vises ut på
direktesendingene.
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