COMO A COBERTURA DE EVENTOS

NOS ESTÁDIOS
vai

Dos Estádios
até

Sua TV ou Dispositivo

Estádio

Múltiplas câmeras capturam imagens
dentro e ao redor do estádio

Caminhão de Produção
de Emissoras de TV

Recebem toda a imagem das
câmeras do estádio e as agregam em
uma imagem de transmissão única
enviada para a caixa da CenturyLink®
VenueNet+®
INICIAL

Centro de Roteamento de TV
da CenturyLink

Recebe e prepara imagens de vídeo ao vivo para transmissões
de longa distância através da rede CenturyLink® Vyvx®

CenturyLink® Vyvx®
Solutions VenueNet+®

A tecnologia patenteada da CenturyLink envia a transmissão de vídeo
descomprimido, dados em alta
velocidade e serviços de telefonia
diretamente de/para o caminhão de
produção

Centro de Operações de TV
da CenturyLink

Fornece apoio ao monitoramento de vídeo do
caminhão de produção de transmissão remota

Rede Global da CenturyLink
Transmissão de TV
Nacional

RECEPTOR

Gateway da CenturyLink

Codifica a imagem de vídeo para
a transmissão de TV nacional e a
distribui às estações de TV
e operadoras afiliadas locais

Recebe transmissão de longa
distância da rede e a prepara
para entrega local à emissora de TV
nacional

Imagens de
satélite para
parceiros de
cabo/satélite

Rota de Transmissão

Rota IP

Centro de Codificação
de Transmissão

Recebe imagens de vídeo ao vivo
através da rede CenturyLink Vyvx
e as prepara para a entrega pela
Internet

Parceiro de Cabo
ou Satélite
Adquire o sinal de
transmissão nacional
para distribuição

Rede de Entrega de
Conteúdo (CDN)

Imagem HD e SD:
Transmissão linear de TV
para consumidores via
cabo, satélite ou
transmissão aérea

TV

Fornece conteúdo
de transmissão aos
usuários finais

Entrega vídeo multitelas ao vivo para
dispositivos conectados à Internet

Console de
Jogos

Smartphone
ou Tablet
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Streaming
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