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PLAYOUT PRO
Schedule Automation Programming

Profesional Broadcast
High Definition Process
Schedule HD Playout Solution for Broadcaster with Icon and Graphic Generator
Newly design broadcast playout systems,
manage time schedule onAir TV program
with HD Quality
Support many well know video file MP4,
MPEG and more with effordable and cost
effective
World class studio automation playout
systems Powered by IPTV professionalist

การจัดรายการออนไลน 24 ชั่วโมง ในลักษณะ Professional Broadcast ดวยอุปกรณจัดผังรายการ ที่สามารถใชจัดผังรายการได 24 ชั่วโมง 365 วัน
โดยในปจจุบันการออกผลิตรายการสวนใหญ จะผลิตรายการคุณภาพ High Definition อัตราสวน 16:9 ที่รายละเอียดของวีดีโอขนาด 1920 x 1080
พิกเซล ซึ่งเปนความคมชัดของวีดีโอขนาด full HiDef หรือ HD TV อยางที่คุนเคยกันดี
เครื่องจัดผังรายการ เปนอุปกรณหนึ่งในขั้นตอนตนทางของการผลิตรายการออนไลน เนื่องจากเจาของสถานี หรือชองรายการนั้น
จะวางแผนการนำเสนอรายการวีดีโอที่ผลิตขึ้นมา หรือรายการสดก็ตามแต ในรูปแบบของผังรายการ วาชวงเวลาใด จะมีการออกอากาศรายการใดบาง ตามแผนการ
หรือนโยบายของทางสถานี โดยทุกหนวยงานในสถานี รวมถึงผูชมจะทราบตรงกันวา ณ เวลานั้น ๆ ของทางสถานี จะมีการออกอากาศ รายการใด อาทิเชน ทุก ๆ เวลา
8 นาCิกา และ 18 นาCิกา ของทุกวัน จะมีรายการเพลงเคารพธงชาติ เปนตน
ความสามารถหลักของเครื่องจัดผังรายการ
สามารถนำไฟลวีดีโอประเภทตาง ๆ มาจัดเรียงในผังรายการ ตามวันและเวลาที่กำหนด
แกไข เปลี่ยนแปลงรายการวีดีโอที่นำมาจัดผังรายการไว ขณะที่กำลังมีการออกอากาศโดยไมตองหยุดการออกอากาศ
เลือกสัญญาณรายการสด จากสตูดิโอ หรือกลอง แทรกขณะมีการจัดรายการได เพื่อใชในกรณีมีการถายทอดสดอัตโนมัติ
สรางรูปภาพ ไอคอน และ นาCิกา รวมทั้งตัววิ่ง เพื่อวางซอน (Overlay) ไวบนวีดีโอได โดยไมจำเปนตองแกไขเนื้อหาของวีดีโอ
ณ ปจจุบันเครื่องจัดผังรายการจำเปนตองรองรับไฟลวีดีโอประเภท full High Definition เปนหลัก พรอมกับรองรับไฟลมาตรฐานเดิม อาทิเชนไฟลดีวีดี
ที่มีการเขารหัสดวย MPEG-2 เนื่องจากยังคงอยูในชวงเปลี่ยนถายจาก SD ไปเปน HD (พ.ศ.2558)
สัญญาณเอาทพุทเปน HD ไมวาจะเปนสัญญาณประเภท HDMI output หรือ HD SDI output ก็ตาม ในลักษณะสัญญาณภาพพรอมเสียง (audio embedded)
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SKYNET Playout Pro Set
เครื่อง จัดผังรายการ
เครื่องจัดผังรายการ รูปทรงสวยงาม ออกแบบมาเพื่อใหสามารถวางในพื้นที่จำกัด
พรอมดวยประสิทธิภาพการทำงานที่รองรับการใชงานตลอด 24 ชั่วโมง
หนาตางเรียงรายการวีดีโอรีรัน ที่สอดคลองกับการจัดผังรายการ
จัดเรียงรายการวีดีโอ ตามชวงเวลา และวันที่ ที่กำหนดลวงหนา ไดตลอด 365 วัน
ฟงกชั่นการสรางกราฟฟกตัวอักษร โปรงใส สำหรับทำโลโก และนาCิกาดิจิตอล
สำหรับ แสดงตามชวงเวลารายการสด
ตัวเครื่องรองรับฟอรแมทไฟล full HD พรอมพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟลวีดีโอจำนวน
มากกวา 100 ชั่วโมงในตัวเครื่อง
ความสามารถในการสลับสัญญาณรายการรีรัน เปนสัญญาณรายการสด
จากภายนอกไดผานการตั้งโปรแกรมรายการอัตโนมัติ

Text Overlay onAir

หนาจอ แสดงผล
หนาจอแสดงผลขนาด 20 นิ้วสามารถปรับการแสดงผลใหเหมาะสมกับพื้นที่
ทั้งรูปแบบแนวตั้ง และแนวนอน โดยสามารถปรับการจัดเรียงหนาตาง
และไอคอนหนาจอแบบอัตโนมัติใหเหมาะสมกับทิศทางการจัดวางหนาจอ
ไวเรส เมาสและคียบอรด
เมาสและคียบอรดไวเรส
รองรับการควบคุมการทำงานเพื่อจัดเรียงผังรายการไดสะดวก มากยิ่งขึ้น

Icon and Graphic Editor

Schedule time table

หนวยงานที่มีการนำไปใชงาน
คือหนวยงานที่มีหองสตูดิโอเปนของตนเอง เพื่อกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. สถานีโทรทัศน : เปนหนวยงาน หรือองคกรหลักในการนำเครื่องจัดผังรายการไปใชงาน เพื่อสรางสรรคชองรายการ
ใหผูรับชมไดรับชมรายการตามชวงเวลาในผังรายการ โดยปกติชองรายการของทางสถานีโทรทัศนจะเปนรายการตลอด 24 ชั่วโมง
เนื่องจากมีหนวยงานสำหรับผลิตรายการ ทั้งเพื่อความบันเทิง ขาวสาร ใหความรู และชวงเวลาที่ขายโฆษณาในรายการ เปนตน
โดยสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศรายการผาน เครือขายดิจิตอลทีวี (DVB-T2) หรือ เครือขายชองสัญญาณดาวเทียม (DVB-S/S2) ก็ตาม
การนำสัญญาณที่จัดรายการมาออกอากาศผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนชองทางที่ทุกสถานีถือเปนอีกหนึ่งชองทางหลัก เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภค
หรือผูชมสวนใหญ ใชอุปกรณสมารทโฟนในการเขาถึงชองรายการเพื่อรับชมผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนหลัก
2. บริษัท ที่มีชองรายการภายในเพื่อแจงขาวสาร ประชาสัมพันธ ใหพนักงานไดทราบ ทั้งที่อยูในบริเวณเดียวกัน หรือเชื่อมตอกันดวยเครือขาย เคเบิ้ล
และไฟเบอร หรือรูปแบบอื่น ๆ ทั้งไรสาย และมีสาย
3.สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย มีการจัดชองรายการของมหาวิทยาลัย อาจจะเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารภายในมหาวิทยาลัย
หรือเพื่อเปนชองทางใหนักศึกษา ใหฝกประสบการณ ในการผลิตรายการ และแพรภาพรายการ ภายในมหาวิทยาลัยเอง

Specification
Video
Output : HD SDI (audio embedded)
Input : HD SDI / HDMI (audio embedded)
Codec : MPEG 1/2/4, AVI, MOV, VOB
Resolution : full HD 1920 x 1080p, SD 720x576

Hardware
CPU : Quad core
RAM : 8-12 GB
Harddisk : 1-4TB SATA II
OS : Windows

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

Zamurai Set : Record-Play
ชุดอุปกรณบันทึกรายการสดประเภท HD
รองรับสัญญาณวีดีโออินพุท และเอาทพุทที่เปน HD
SDI สัญญาณภาพ พรอมเสียง
สามารถบันทึกสัญญาณรายการสด
และเพลยเอาทวีดีโอเอาทพุท ที่เปน full High
Definition
มาพรอมกระเปาสำหรับจัดเก็บชุดอุปกรณ
ในขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพา
ไปนอกสถานที่
ตัวเคสกระเปาทำดวยพลาสติกแข็ง
เพื่อปองกันการกระแทก หรือตกจากที่สูง เชนโตะ
สตูดิโอเปนตน

Pro HD Video Camera
กลองวีดีโอสำหรับบันทึกวีดีโอประเภท HD
พรอมชุดขาตั้งแบบ 3 ขา หรือ 1 ขา
สำหรับถายทอดสด

สัญญาณเอาทพุทเปน HDMI
ภาพพรอมเสียงสำหรับเชื่อมตอกับเครื่องจัดผังราย
การออนไลน ในกรณีตองการเชื่อมตอ
และสลับสัญญาณเปนรายการสดจากกลอง
ณ เวลานั้น หรือตามที่กำหนดเวลาไวในผังรายการ
พรอมฟงกชั่นบันทึกรายการวีดีโอ
ดวยการดบันทึกสัญญาณในตัวเครื่อง
รองรับการบันทึกวีดีโอ full HD 1920 x
1080p 50/60 Hz

Cloud Streaming CDN
บริการรายเดือน จากทางเรดิคอล
สำหรับใหบริการชองรายการสด
กรณีตองการถายทอดสดโดยตรงจากเครื่องจัดเรียง
ผังรายการ ออนไลนไปยังหนาเว็บไซตโดยตรง
สามารถใหบริการชองรายการสดตามที่จัดเรียงผังราย
การในชองรายการไดทันที ผานหนาเว็บไซต หรือ
Application Online ทั้งบน Google Play และ
App Store ในรูปแบบ Adaptive bitrate
และการรายงานผลการรับชมตลอด 1 เดือน

Radical Enlighten Co.,Ltd.
89/77 Enterprise Park Bangna-Trad Rd, Bangplee Samutprakarn, THAILAND 10540
Mobile : 66 0 92-845-3408 Tel : 66 0 2 136 1628 Fax : 66 0 2 136 1629
www.radical-enlighten.com email : info@radical-enlighten.com
Monday to Saturday 9am to 6pm lines are open

