BTESA; SISTEMA DE GESTÃO REMOTA MULTIPLATAFORMA
Solução integrada para monitorar e gerenciar todos os elementos de uma rede de TV
& Rádio mediante o uso de uma interface com base na web
Broad Telecom S.A.
(BTESA)
estará
novamente presente na
próxima edição da NAB
2016, nos dias 18 a 21
de abril na cidade de Las
Vegas.

Nesse evento, além de apresentar sua última geração dos Transmissores de TV de alta
eficiência energética, a Btesa se orgulha de apresenter sua solução para a gestão de
redes completas de Televisão e Rádio.
Esta solução multiplataforma, é um sistema totalmente flexível e configurável, que
permite integrar qualquer tipo de elemento, já dispondo de protocolos de
comunicação padrões ou desenvolvimentos sob medida. Dessa maneira, pode integrar
transmissores, microondas, receptores de satélite e sistemas de alimentação sem
interrupções, independente do fabricante.
Assim, pode ser adaptada em redes já existentes, com equipamentos de diferentes
fabricantes, agrupando a gestão, monitoramento e manutenção em uma única
ferramenta customizada para as necessidades de cada rede e cada cliente.
“Nesse sistema de gestão, os nossos clientes podem administrar toda sua rede a partir
de uma única aplicação, facilitando a monitoração e controle de todos os
equipamentos, apresentando toda a informação de uma forma visual e intuitiva.
Funciona em tempo real e permite a atualização dos dados dos equipamentos
mostrando os valores atuais. Em suma, é uma ferramenta que permite uma gestão e
manutenção eficiente de toda a rede”, disse Israel Téllez responsável técnico do
projeto.
A gestão e monitoração dos dados geram uma variedade de relatórios e estatísticas,
além de geo-localizaçao, visualização a diferentes níveis, programação de respostas
automáticas em respostas de alarmes ou eventos. Essas, dentre outras, são algumas
de muitas possibilidades que oferece essa plataforma, permitindo tanto aos
broadcasters quanto aos operadores, medir e garantir o cumprimento dos SLAs
acordados.
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