SOLUÇÕES DE VÍDEO EMPRESARIAL

SOLUÇÕES DE VÍDEO QUE TRANSFORMAM EMPRESAS NO SÉCULO 21
O vídeo está transformando o modo como nos comunicamos, colaboramos, ensinamos e compartilhamos
conhecimento – os princípios básicos de como fazemos negócios. Os funcionários esperam cada vez mais

uso de vídeos que as empresas modernas necessitam, incluindo colaboração, treinamento e aprendizagem,
compartilhamento de conhecimentos, webcasting, marketing e muito mais. Tudo isso em uma única solução
que pode ser acessada a qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

SETORES QUE ATENDEMOS

A plataforma da Kaltura é usada em centenas de empresas em mais de 80 países,
alcançando mais de 10 milhões de funcionários.
Estes são alguns dos setores que utilizam a Kaltura para capacitar suas empresas:

Serviços

Governo

Seguro

Varejo

Saúde

Qualquer
empresa

COMO AS EMPRESAS ESTÃO UTILIZANDO A KALTURA

Compartilhamento de conhecimento
e colaboração

Crie e mantenha conhecimento na empresa. Melhore a
produtividade e a colaboração da equipe. Divulgue melhores
práticas. As ferramentas de criação de mídia, colaboração e
compartilhamento facilitam a gravação e a disseminação do
conhecimento de seus funcionários mais experientes e cruciais
por toda a organização, dentro de um ambiente controlado.

Treinamento on-line

Envolva e treine mais funcionários, de modo mais rápido
e econômico. Desde a redução de custos de viagens para
treinamento até a reutilização do conteúdo dos vídeos e
fornecimento de mídia de treinamento pesquisável, o vídeo
melhora os resultados do aprendizado e fornece melhor
ROI (Retorno de investimento) sobre o conteúdo.

Marketing

e as ferramentas da Kaltura facilitam mais do que nunca o
uma experiência incrível para o espectador.

Comunicações corporativas
mensagens executivas e de prefeituras até a transmissão
e de alta qualidade para os espectadores e ferramentas
poderosas e fáceis de usar para os produtores.

Gestão de ativos digitais centralizada

Armazene, gerencie, pesquise e recupere todos os
conteúdos rich-media em um repositório centralizado
ou integre vídeos de forma contínua como um tipo de
conteúdo nativo no sistema existente de gerenciamento de
conteúdo empresarial.

Envolva os espectadores e os transforme em clientes bem
informados. O vídeo é uma fonte de conversão comprovada,

PRODUTOS
Portal de vídeo social

O Kaltura MediaSpaceTM é um portal de vídeo social fácil de
usar que permite a você criar seu próprio CorporateTube entre
organizações. Os usuários podem criar, carregar, pesquisar,
navegar e assistir com segurança vídeos, apresentações,
screencasts e outros conteúdos rich-media em tempo real
ou sob demanda, a qualquer momento, em qualquer lugar.
O MediaSpace proporciona excelente experiência de usuário
entre dispositivos, recursos incomparáveis de envolvimento de
usuários e ferramentas poderosas de controle e governança.

Sistema de gerenciamento de ativos de vídeo

O Console de Gerenciamento da Kaltura (KMC) é um sistema
de gerenciamento de rich-media que permite processar,
gerenciar, publicar, distribuir, monetizar e analisar suas
mídias, tudo isso em uma interface intuitiva. O KMC é a base
do conjunto de produtos da Kaltura.
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Solução de captura de vídeos

O Kaltura CaptureSpace combina gravação simples,
publicação automatizada e visualização interativa para
permitir uma captura fácil de vídeo para qualquer funcionário
da organização.

Webcasting

O webcasting escalável e focado no usuário oferece a
melhor experiência de usuário para apresentações de
prefeituras, CEO e muito mais. Não há limite para o número
de eventos ou de usuários.

Solução de descoberta e pesquisa

Vídeo para dispositivos móveis

Um aplicativo móvel nativo utiliza nosso player de vídeo
mais.

Solução de distribuição contínua
público externo, faça a transmissão de vídeo em tempo real
rede corporativa.
Kaltura CaptureSpace

O Kaltura REACH fornece uma ampla gama de serviços
avançados de legendagem, transcrição e tradução,
quantidades de conteúdo e possibilita que os usuários

Integrações com sistemas empresariais existentes

Extensões de vídeo prontas para uso estão disponíveis
para SharePoint, Jive, Eloqua, Drupal, WordPress, todos
os principais sistemas de gerenciamento de aprendizado,
bem como IBM ECM, WCM e Connections. Essas extensões
integradas fornecem uma camada completa de recursos de
vídeo diretamente dentro do sistema empresarial existente.

PRINCIPAIS RECURSOS
O player de vídeo mais poderoso do mercado

Design responsivo, identidade visual personalizável e distribuição
de HTML5 com taxa de bits adaptativa para proporcionar a
experiência ideal em qualquer dispositivo ou tela

Ferramentas de criação de conteúdo

Segurança
Envolvimento e interatividade: divisão em capítulos,
possibilidade de escolha entre vários feeds, questionários
no vídeo e muito mais

Carregue, importe e grave em uma variedade de métodos
de ingestão, depois utilize nossas ferramentas integradas
de edição e anotação

Múltiplas opções de hospedagem e implementação

Vídeo sob demanda ou em tempo real

Lida com HTML5

Soluções baseadas na nuvem, no local ou híbridas

Ferramentas
sociais

Proporciona a experiência de vídeo ideal para distribuição
de vídeo sob demanda, bem como transmissão de alta
qualidade e com baixa latência de eventos em tempo real

Análise integrada

Tome decisões embasadas de acordo com relatórios
granulares integrados

Ferramentas sociais

Comentários, curtidas e compartilhamento e incorporação
social instantâneos diretamente do player

seu
LOGOTIPO

Possibilidade de descoberta

Vídeo pesquisável, conteúdo recomendado e transcrição e
SEO (otimização de mecanismos de pesquisa) automáticas
para fácil acessibilidade e navegação

Suporte a transmissão em tempo real
Código de incorporação conciso

Fácil personalização do player
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ESTUDOS DE CASO
Comunicação com o funcionário: Philips
Holanda, buscava um modo de aumentar as comunicações
internas entre seus departamentos e dentro deles.
• Implementou o BlueTube, um portal de vídeos interno
• Integrou vídeo ao ambiente SharePoint existente
• Realizou a "Brand Jam" – incentivou os funcionários a
compartilharem suas histórias da Philips por vídeo
• Aumentou a comunicação, a lealdade e a satisfação dos
funcionários

Treinamento on-line: Century21
Com mais de 80.000 agentes de vendas independentes no
mundo todo, falando 18 idiomas, a Century21 precisava de
uma forma de treinar sua equipe em escala.
• Criou um portal de aprendizado social
• Um player de vídeo personalizado sustenta a marca da
Century21
• Recursos de comentário permitem que os agentes
compartilhem melhores práticas
• Vídeos de treinamento estão acessíveis para os agentes
24 horas por dia, todos os dias da semana, para dispositivo
móvel, laptop e computador desktop

Comunicações com clientes: NNIT
A NNIT oferece soluções de TI. Um de seus clientes, uma
empresa farmacêutica internacional, teve que cumprir a
exigência de regulamentos governamentais e fornecer aos
pacientes uma fonte adicional de explicação sobre como
injetar insulina.
• Decidiu utilizar vídeos para fornecer instruções visuais e
mais descritivas para essas informações cruciais
• Precisava distribuir o vídeo de uma maneira extremamente
regulamentos de conformidade
• Agora, os pacientes podem acessar vídeos curtos e de
fácil entendimento em qualquer dispositivo, sem que sua
privacidade seja comprometida

Sobre a Kaltura

Com a missão de capacitar toda a experiência de vídeo, a Kaltura emergiu como a plataforma de vídeo que cresce mais
rapidamente. A Kaltura está implementada globalmente em milhares de empreendimentos, empresas de mídia, prestadores
de serviço e instituições educacionais, atingindo centenas de milhões de espectadores em casa, no trabalho e na escola.

Entre em contato conosco

+55 11 3589 2181 | info@kaltura.com | http://corp.kaltura.com/
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