
KALTURA MEDIASPACE TM

Inaugure seu próprio YouTube™ privado com o Kaltura MediaSpace™, o maior portal 
de mídia interativa do mundo para todo caso de uso.

Com o portal de vídeo MediaSpace, os usuários podem criar, gerenciar e assistir com 
segurança conteúdo de mídia interativa ao vivo e on-demand a qualquer hora, em 
qualquer lugar. O MediaSpace proporciona uma experiência fora de série ao usuário 
em vários dispositivos, recursos de contato com o usuário sem igual e poderosas 
ferramentas de controle e governança. 

O MediaSpace estimula a comunidade, a colaboração, a aprendizagem e atividades 
sociais através do potencial do vídeo online. Anteriormente, administradores individuais 
ou pequenas equipes faziam publicações para um grande público. O MediaSpace 
revolucionou esse processo democratizando a criação de mídias e o compartilhamento 
com muitos contribuidores, moderadores e telespectadores em uma infinidade de canais.

O QUE É O MEDIASPACE?

Publique facilmente conteúdo de vídeo de alta qualidade com ajustes mínimos ou dê 
as ferramentas necessárias às comunidades para carregar e gerenciar mídias interativas 
de maneira independente.

CORPORAÇÕES
Um portal de vídeo "CorporateTube" para organização global é usado para:

PARA QUÊ O MEDIASPACE PODE SER USADO?

• Comunicação e colaboração corporativas
• Recrutamento e treinamento de funcionários
• Troca de mensagens executivas e reuniões com todos
• Catálogo de produtos voltado ao público e vídeos da empresa
• Portal para conteúdo voltado a investidores, fornecedores e parceiros 

• Criar
• Carregar
• Compartilhar
• Pesquisar
• Navegar
• Assistir

USUÁRIOS PODEM

• Transmissões ao vivo
• Vídeo on-demand
• Apresentações
• Screencasts

CONTEÚDO INCLUINDO

• A qualquer hora
• Em qualquer lugar
• Em qualquer dispositivo

E OUTRAS MÍDIAS INTERATIVAS

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
Um portal de vídeo "CampusTube" é usado para:

• Publicar gravações de palestras pesquisáveis e materiais didáticos
• Acervo de biblioteca de recursos digitais
• Uploads de alunos e campus-life
• Chegar até comunidades externas, fãs de atletismo, futuros 
estudantes e alunos

EMPRESAS DE MÍDIA E CONTEÚDO
Um portal de vídeo com marca personalizada pode ser usado para:

• Catálogos de vídeo com propaganda
• Experiências de PPV
• Lançamentos de filmes/shows
• Galerias de vídeos
• Ferramentas de apoio ao jornalismo cidadão
• Substituto para canal do YouTube

BENEFÍCIOS

O Portal de Vídeo líder do mercado



Experiência do Usuário

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO PORTAL DE VÍDEO MEDIASPACE

Experiência e Interface do Usuário de última geração: Uma experiência moderna e convidativa para páginas e fluxos de 
trabalho baseados em vídeos, incluindo uma concepção responsiva, uma aparência recém-atualizada e ferramentas fáceis de usar 
para que os usuários possam navegar, pesquisar, capturar, reproduzir e compartilhar vídeos
Sólida organização de conteúdo: Categorias, subcategorias e canais organizados de maneira centralizada para segregação, 
descoberta e/ou SEO de conteúdo intuitivos
Pesquisa e descoberta de vídeos robusta: Possibilidade de pesquisa dentro do vídeo por título, descrição e legendas para ir 
diretamente ao local da frase pesquisada ou navegação por capítulo (marcadores) ou slides sincronizados
Acessibilidade e Closed Captions: Atende as normas WCAG 2.0 (Nível de Prioridade AA) e reprodutores de vídeo em conformidade 
com as normas ADA/508 e CVAA, com suporte multilíngue
Personalização com marca e capas: 14 capas predefinidas ou uma CSS personalizada por você para uma aparência com a sua 
marca para todas as páginas no aplicativo, com reprodutores totalmente personalizáveis em todas as páginas de vídeo
Suporte a celulares: Um aplicativo móvel correspondente para iOS e Android para criar, compartilhar e visualizar conteúdo, bem 
como para baixar conteúdo e reproduzi-lo offline com segurança

Envolvimento com o usuário
Ferramentas poderosas para conteúdo gerado pelo usuário: Possibilita a usuários finais contribuir com conteúdo carregando 
mídias de seu desktop, gravando via webcam, gravando a tela de seu computador, criando conteúdo sincronizado com vídeo e 
slides, criando quizzes em vídeo, iniciando sessões ao vivo ou capturando vídeo em dispositivos móveis
Webcasting ao vivo: Transmissão de eventos interativos ao vivo, sincronizados com slides e P&R
Ferramentas de edição integradas: Recortar, juntar, editar miniaturas e adicionar marcadores, capítulos e quizzes
Ferramentas sociais ao estilo consumidor: Permite aos usuários comentar, avaliar, curtir e compartilhar vídeos internamente, 
publicar em sites sociais externos (quando permitido) ou inscrever-se para notificações por e-mail ou assinaturas de canais
Recomendações de conteúdo: Maximiza o consumo dos vídeos apresentando conteúdo relacionado e recomendações
Propaganda e monetização: Suporte integrado para anúncios (em vídeo, companion, banner) e integração com paywall

Gerenciamento e controle de usuários
Controle de acesso granular e segregação de conteúdo: Diferentes configurações de privacidade e funções de usuários para cada 
categoria, subcategoria e canal, com diferentes conjuntos de direitos para a delegação granular de propriedade, permissões e moderação
Recursos de colaboração: Usuários podem adicionar outros usuários como colaboradores ao conteúdo que possuem para 
permitir edição conjunta ou publicação conjunta para gerenciar melhor os fluxos de trabalho
Ferramentas de análise: Relatórios de envolvimento para gerentes de canais sobre todo o conteúdo do canal (quem contribuiu, 
quem visualizou, por quanto tempo etc.); relatórios sobre conteúdo particular para cada telespectador e para o proprietário 
do conteúdo

Núcleo poderoso
A plataforma da Kaltura e sua API fornecem toda a infraestrutura para o portal de maneira escalável, segura e sem preocupações para 
uma solução que inclui tudo desde streaming com taxa de bits adaptativa, CDN e eCDN até armazenamento
O aplicativo de portal da web MediaSpace pode ser implantado de diversas formas: SaaS, auto-hospedado ou um híbrido dos dois. 
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Para mais informações, visite http://corp.kaltura.com/ ou entre em contato conosco ligando para + 55 11 3589 2181 ou info@kaltura.com

Sobre a Kaltura
Com a missão de fortalecer qualquer experiência relacionada com vídeos, a Kaltura destacou-se como a plataforma de 
vídeos de crescimento mais rápido. A Kaltura foi implantada mundialmente em milhares de corporações, empresas de 
mídia, provedores de serviços e instituições educacionais, atraindo centenas de milhões de espectadores em casa, no 
trabalho ou na escola. 


