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CASOS DE USO
A plataforma da Kaltura é usada em centenas de instituições de ensino e empresas de desenvolvimento profissional 

em mais de 80 países, atingindo mais de 15 milhões de estudantes, docentes, educadores e funcionários.
Estes são alguns dos setores que utilizam a Kaltura:

SOLUÇÕES DE VÍDEO QUE TRANSFORMAM A EDUCAÇÃO NO SÉCULO 21
O vídeo está transformando o modo como nos comunicamos, colaboramos, ensinamos e compartilhamos conhecimento. 
Os alunos esperam cada vez mais aprender e se conectar por meio de vídeo, portanto, as instituições de ensino enfrentam 
os desafios de implementar com eficácia uma estratégia de vídeo que seja segura, confiável e ofereça uma excelente 
experiência de usuário. A Kaltura oferece uma plataforma unificada que combina toda demanda por vídeos da instituição 
em uma única solução que pode ser acessada a qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Isso eleva 
o ensino e o aprendizado a um novo patamar, e torna possível que as últimas tendências em educação, incluindo salas de 
aula invertidas, aprendizado combinado, comunidades on-line, MOOCs (cursos on-line abertos e massivo) e BYOD (uso do 
dispositivo móvel do aluno). E tem mais! As soluções de vídeo da Kaltura podem ser usadas para dar suporte a admissões, 
cobertura em tempo real das reuniões do conselho, desenvolvimento profissional, eventos do campus, grupos de 
estudantes, funções para alunos que já se formaram, marketing, bibliotecas e arquivos, e muito mais.



Sistema de gerenciamento de ativos de vídeo
(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 plataforma do conjunto de gerenciamento de 
backend para o conjunto de produtos da Kaltura.

Portal de vídeo social
O Kaltura MediaSpace TM é um portal de vídeo social, fácil de 
usar, que permite a criação do seu próprio Campus Tube (ou 
District Tube). 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 avançadas de controle e 
governança.

Open Capture Standard
A Kaltura lançou e dá suporte ao Open Capture Standard, que 
oferece uma interface fácil para qualquer solução de captura 
de palestra, a fim de que você insira suas gravações de vídeo 
na plataforma Kaltura e desfrute dos mesmos recursos de 
ingestão, publicação e reprodução.

Solução de distribuição contínua
Seja por firewall com eCDN ou em distribuições para públicos 
externos, realize suas transmissões de vídeo em tempo real e 
sob demanda de modo seguro e confiável, sem afetar a rede 
do campus ou distrito escolar.

Solução de acessibilidade, descoberta e pesquisa
O Kaltura REACH fornece uma ampla variedade de serviços 
avançados de legendagem, transcrição e tradução, que 
permitem superar o desafio de gerenciar grandes 
quantidades de conteúdo e possibilita que os usuários 
finais encontrem com facilidade o conteúdo que procuram. 
Além disso, a transcrição humana do REACH permite 
acessibilidade compatível com os padrões estabelecidos 
pelo governo dos EUA (seção 508 do Rehabilitation Act).

Vídeo para dispositivos móveis
A Kaltura é a principal provedora de dispositivos móveis, com 
experiência de usuário impecável e visualização excelente 
em qualquer dispositivo. Um aplicativo móvel nativo utiliza 
nosso player de vídeo pioneiro em HTML5 e possibilita 
reprodução off-line, notificações móveis e muito mais.

Integração com todos os principais 
sistemas de gestão de aprendizado (SGA)
Extensões de vídeo prontas para uso estão disponíveis para 
Blackboard, BrightSpace by D2L, Moodle, Canvas, Pearson 
eCollege e Sakai, bem como para sistemas CMS (por exemplo, 
SharePoint, Jive, Drupal, WordPress). Essas extensões 
integradas fornecem uma camada completa de recursos de 
vídeo diretamente dentro do sistema de gestão de aprendizado. 
Além disso, nossa estrutura aberta de API simplifica a 
integração com um kit de ferramentas baseado em LTI.

Solução de captura de vídeos
O Kaltura CaptureSpace combina a gravação simples, a 
publicação automatizada e a visualização interativa a fim de 
simplificar para educadores, funcionários e alunos a 
captura de rich-media.

PRODUTOS
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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 
Faça upload, importe e grave em uma variedade de métodos 
de ingestão, incluindo capturas de mídias pessoais, e tire 
proveito das nossas ferramentas integradas de edição e para 
fazer anotações nos fluxos de trabalho de SGA já existentes

Vídeo sob demanda ou em tempo real
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

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

Ferramentas sociais 
Comentários, curtidas, compartilhamentos instantâneos 
em redes sociais e incorporações diretamente do player; 
classificados consistentemente como melhores do setor

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

Análise integrada
Monitore o envolvimento do espectador com base em 
relatórios granulares integrados

Segurança 
Controle de acesso e segregação de conteúdo refinados

Múltiplas opções de hospedagem e implementação 
Soluções baseadas na nuvem, no local ou híbridas

PRINCIPAIS RECURSOS
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Suporte a transmissão em tempo real
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Código de 
incorporação conciso

Ensino e aprendizado
Enriqueça a experiência em sala de aula e aumente o 
envolvimento do aluno. Viabilize novos meios para criação de 
atribuições e submissões, permitindo que os estudantes criem 
seu próprio conteúdo de vídeo através de captura de mídia 
pessoal. Torne o conteúdo educacional disponível a qualquer 
momento, em qualquer parte do mundo. Use ferramentas de 
vídeo avançadas para aprendizado remoto, MOOCs, salas de 
aula invertidas, aprendizado social e muito mais.

Repositório e arquivo de mídia
Organize sua coleção de vídeos e disponibilize para pesquisa 
e acesso a alunos, professores, funcionários e comunidade.

Marketing, admissões e relação com a 
comunidade e com alunos que já se formaram
Conecte-se a alunos em potencial, a alunos que já se 
formaram e a comunidade por criar experiências em vídeo 
enriquecedoras.

COMO INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTÃO USANDO O KALTURA



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.

ESTUDOS DE CASO

+55 11 3589 2181 | info@kaltura.com | http://corp.kaltura.com/ 
Entre em contato conosco
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Universidade: 
Universidade Nacional da Irlanda (NUI) - Galway
Com 17.000 estudantes, a NUI Galway integrou a Kaltura 
aos seus sistemas Blackboard e SharePoint visando usar 
vídeos em todo o campus para suprir diversas 
necessidades.
•  Manuais do laboratório e orientações sobre como usar o    
   equipamento podem ser feitos por vídeo, o que facilita a 
   compreensão
• Estudantes nas aulas de interpretação recebem 
   vídeos deles mesmos como forma de feedback e para 
   avaliarem seu progresso
• Vídeos de treinamento são usados na intranet, 
   exclusivamente para funcionários 
• Funcionários e grupos de pesquisa usam vídeos para 
   promoverem seus trabalhos para o resto do mundo

K-12: Escola públicas no Condado de Gwinnett
O Condado de Gwinnett, um distrito escolar público em 
Lawrenceville, Geórgia, EUA, com quase 170.000 
estudantes, introduziu um campus on-line como uma 
escola autônoma.
• Funciona como uma excelente alternativa para alunos 
  a partir do quarto ano
• Oferece cursos extracurriculares e de tempo integral 
   com suporte para todo o distrito escolar

• Pode servir para compensação ou recuperação de
   créditos, como curso de verão e educação alternativa
• Mais de 5.000 segmentos de curso
• Oferece oportunidades a alunos que desejam se formar 
  mais cedo, querem fazer um curso que a escola não possui, 
 precisam compensar créditos, são atores ou atletas, 
 necessitam de educação personalizada, são pais, sofrem 
  com bullying, tiveram como formação a educação domiciliar 
 ou têm necessidades médicas especiais

Preparação das admissões na universidade de ensino 
a distância: Descomplica
A Descomplica, uma empresa de educação a distância no 
Brasil, criou aulas de vídeo on-line para ajudar na preparação 
dos estudantes para o ENEM, o exame nacional para 
admissão em universidades e faculdades. • Disponibiliza 
vídeos simples de 5 minutos que abordam da teoria a 
exemplos de exercícios, além de aulas em tempo real e 
particulares
• Disponibiliza vídeos simples de 5 minutos que abordam   
 da teoria a exemplos de exercícios, além de aulas em 
  tempo real e particulares
• 15.000 vídeos cobrem todo o currículo do ensino médio
• 12 milhões de alunos participaram de seus cursos em 2014
 


