
* Outras configurações de hardware e software podem ser disponibilizadas. Consulte.

AstroPlay! Portable

AstroPlay! - O que é?

O AstroPlay! é um ambiente de transmissão de streams de TV 
Digital, incluindo vídeo, áudio e dados, 100% aderente à 
norma brasileira.

Com o AstroPlay! é possível realizar transmissões de vídeo em 
alta definição integradas com aplicações no formato
LLUA, NCL, JAVA e JAVA+NCL de acordo com a necessidade de 
radiodifusores, fabricantes e desenvolvedores, seja em caráter 
de testes ou profissional.

O O AstroPlay! possui uma arquitetura flexível que se adapta 
facilmente ao ambiente de TV Digital de sua empresa. O 
produto tem por foco a geração de interatividade por meio da 
criação de cenários, nos quais os aplicativos são transmitidos e 
controlados pelo AstroPlay! e configurados de acordo com o 
conteúdo televisivo ao qual estão relacionados.

AAssim, aplicações podem ser programadas para responderem 
a eventos enviados pelo AstroPlay! enquanto estiverem sendo 
transmitidas. Isto possibilita que variados cenários de 
interatividade sejam explorados, tais como soluções que 
necessitam de sincronia entre áudio, vídeo 
e dados.

AstroPlay! Portable

Voltado para radiodifusores, desenvolvedores e
fabricantes de receptores e TVs digitais, este 
produto gera um stream completo, com suporte
à interatividade, áudio, vídeo e EPG, fazendo do 
AstroPlay! Portable o ambiente ideal para testes e
demonstdemonstrações.

É um equipamento recomendado para testes de campo, 
podendo ser facilmente transportado 
para qualquer local.

Diagrama AstroPlay! Portable
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Diagrama AstroPlay! Studio

AstroPlay! Studio

Voltado para radiodifusores, este produto é conectado a um 
ambiente pré-existente de produção de TV Digital, comandado 
por um processo de automação, gerando o transport stream com 
todos os dados de interatividade.

OO AstroPlay! Studio é composto por geradores de fluxo de 
transmissão, nos quais as aplicações interativas, os eventos de 
fluxo e as tabelas pertinentes à interatividade são geradas.

O equipamento está disponível em formato de rack, pronto para o 
ambiente de produção.

AstroPlay! Studio
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