
Webb-tv är inte längre i första hand 

en kanal för reklam eller nöjesbe-

tonat innehåll. Många företag har 

fått upp ögonen för fördelarna med 

att sända information om företaget 

eller dess produkter och tjänster via 

Internet. 

Med StreamSync gör du snabbt, enkelt 

och kostnadseffektivt en multimedia

presentation för sändning via Internet. 

Med hjälp av programvaran kan du 

tillgodose många av ditt företags 

kommunikationsbehov och underlätta 

spridningen av information. 

StreamSync används t ex vid semina

rier och kongresser, presskonferenser 

och för internkommunikation. Du 

kan också skapa produktinformation, 

utbildningar och manualer. 

Låt din presentation innehålla rörliga 

bilder och ljud, PowerPoint eller 

andra bilder och text. Den unika 

programvaran anpassar alla delar 

för omedelbar visning på Internet 

och presenterar dem i ett gränssnitt. 

Samtidigt sparar den alltsammans 

för senare visning. Ingen dyr eller tids

krävande efterbearbetning behövs.

StreamSync kan alltså användas både 

för livesändning och för uppspelning 

i efterhand – så kallad ”on demand”

sändning. En Streamsyncsändning 

kan ses i de allra flesta normalut

rustade datorer som har tillgång till 

Internet.

StreamSync används idag av bl a 

Sveriges Radio, SKF, Ericsson, 3, 

Lawson, Ams, Regeringskansliet, 

Myndigheten för Skolutveckling, 

Umeå universitet, Karolinska 

Sjukhuset samt ett växande antal 

kommuner och landsting.

Enkel produktion  
av avancerad webb-tv!

2.0

Exempel på grafiskt gränssnitt 
på webbsida med videofönster, 
bildfönster för t ex PowerPoint 
samt textinformation.
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StreamSync består av följande tre 

delar:

StrEaMSync EncodEr installeras 

på kodardatorn som digitaliserar 

videosignalen. Dess jobb är att styra 

kodningen av video till ett format 

som är lämpligt att distribuera över 

Internet. Den lägger också till styr

kommandon i den digitaliserade 

videosignalen så att publiken kan få 

synkroniserad information.

StrEaMSync ProducEr är den 

programvara som man jobbar mest 

aktivt med. Den använder producen

ten eller sändningsledaren för att 

annonsera föreläsare med bild och 

text och för att starta och avsluta 

sändningen. Om databasstöd är till

gängligt finns möjlighet att här  

indexera sändningen.

StrEaMSync caPturE installeras 

på föreläsarens dator. Program

varan fotograferar datorskärmen 

och skickar ut bilden till publiken på 

Internet. Föreläsaren kan bestämma 

när bilden tas eller låta det ske med 

automatik så att en bild tas varje 

gång en ny sida matas fram.

  Sändningen visas på Internet, i ett 

webbgränssnitt som anpassas med 

företagets egen grafik.

SyStEMKraV
Encoder
  Kodningen sker i Windows Media

format med hjälp av Windows Media 
Encoder 9.

  Operativsystemet ska vara Windows 
2000 eller Windows XP.

  Internet Explorer 6 ska vara installerat.
  Datorn ska vara kraftfull nog att kunna 

koda video problemfritt. Rekommenda
tioner finns på Microsofts webbplats.

  StreamSync Encoder kan användas 
utan databasstöd, men om information 
om det som sänts ska sparas behöver 
Encoderdatorn ha en koppling till en 
MS SQLserver eller en Accessdatabas.

  Datorn måste ha ett nätverkskort och 
anslutning till Internet och till det 
interna nätet. Producer och Capture 
kommunicerar med Encoder med hjälp 
av TCP/IP.

Producer
  Windows 2000 eller Windows XPdator 

med Internet Explorer installerat. 
Datorn måste ha en anslutning till det 
interna nätet.

capture
  Används på en Windows 2000 eller 

Windows XPdator. Datorn måste ha 
anslutning till Internet och till det 
interna nätet. Det måste också finnas 
en FTPserver där bilderna kan lagras.
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