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Televisão CorporaTiva / sinaléTiCa DigiTal 

poDerosa solução De gesTão De emissões De Tv CorporaTiva  
e reDes De sinaléTiCa DigiTal

O World VDS é uma solução inovadora, altamente flexível e escalável, baseada no estado da arte das tecnologias WEB.  
É a solução perfeita para aumentar a notoriedade das marcas. É o futuro da Televisão Corporativa e da Sinalética Digital 

•	 Sistema Híbrido concebido para a computação em nuvem e para Soluções Cliente-Servidor
•	 Intuitivo
•	 Independente de qualquer plataforma
•	 Em constante Desenvolvimento 

O World VDS é uma plataforma de gestão de conteúdos multimédia para Televisão Corporativa e redes de sinalética 
Digital. Trata-se de um sistema integrado de criação e gestão de grelhas de emissão em vários formatos e suportes, 
vocacionado para a divulgação da imagem institucional/promocional através de canais de Televisão Corporativa.
Sistema modular e customizável à medida de cada organização, o WorldVDS é um veículo de divulgação e um instrumento 
privilegiado de suporte à gestão de marketing e comunicação. 
 
É uma solução inovadora com provas dadas, pensada para promover a rentabilização de espaços onde se verifica a 
concentração ou passagem de público, transmitindo uma imagem de dinamismo e modernidade.

apliCações práTiCas

Corporate - Canais Corporativos 
Comunicação Interna e Externa 

Turismo 
Agências de Viagem e Aeroportos

saúde  
Hospitais, Clínicas e Consultórios

ensino 
Faculdades, Institutos, etc.

retalho 
Shoppings, Supermercados e Cafés

pontos de venda 
Lojas e Bancas Informativas
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BenefíCios 

•	 Promoção do Reconhecimento da Marca
•	 Divulgação de mensagens de forma apelativa, 

transmitindo uma imagem de modernidade e inovação 
•	 Canal emergente de comunicação e marketing que gera 

notoriedade 
•	 Atenuação do sentimento de tempo de espera
•	 Actualização ágil das mensagens a transmitir
•	 Gestão centralizada de conteúdos e terminais
•	 Segmentação da emissão em função das especificidades 

locais ou regionais de cada espaço
•	 Sistema modular integrável com variadas fontes de 

conteúdos
•	 Rápido Retorno do Investimento

CaraCTerísTiCas
 
layouT flexível De eCrã 
Suporte a múltiplas zonas para vídeo, TV, news ticker, feeds 
RSS, imagens, widgets (calendário, meteorologia, Bolsa), 
gestão de filas de atendimento. 

suporTe De ToDo o Tipo De resoluções 
De eCrã
Suporte a touch screen (em modo quiosque multimédia).
Compatível com todo o tipo de ecrãs (Plasma, TFT, LCD, 
Quiosques Multimédia).

suporTe aos mais variaDos Tipos 
De fiCheiro e míDia
•	 Flash
•	 Video: MPEG Layer 1, 2 e 4, WMV, MOV
•	 Media SD e HD
•	 FLV
•	 Audio WAV, WMA, MP3
•	 Streaming de Vídeo MMS
•	 Canais de Televisão (TV) On Demand ou em Streaming IP
•	 Imagens: JPEG, PNG, BMP, TIFF.
•	 DVD – Video Playback
•	 Feed RSS

 
inTegração ToTal
Interligação com qualquer software externo através de Web 
Service, RSS, XML ou base de dados, permitindo a inclusão 
desses dados na emissão em tempo real.

inTerligação a sisTemas exTernos De aCorDo 
Com o perfil De uTilizaDor
Possibilidade de interligação do canal de Televisão 
Corporativa com sistemas externos Bluetooth, POS, CRM 
ou outros para adaptar a mensagem ao utilizador. 

aDminisTração Do Canal via WeB
Interface simples e intuitivo, permitindo a publicação e 
gestão toda a informação multimédia e o acompanhamento 
do estado dos terminais. 
O sistema possibilita também a administração e controlo de: 
•	 Grupos de terminais 
•	 Playlists de cada terminal 
•	 Slide de cada playlist 
•	 Área de visualização de cada componente do slide
•	 Animações pré-definidas
•	 Feeds RSS
•	 Mensagens de alerta
•	 Dados provenientes de outro tipo de fontes

Para cada terminal e/ou sequência de slides é ainda possível 
personalizar a visualização de acordo com a localização, 
hora do dia ou outros critérios.

CalenDarização
Módulo que permite agendamento de diversas grelhas 
de emissão, possibilitando a definição de emissões 
diferenciadas para períodos alargados de tempo sem 
necessidade de acção humana. Permite por ex. ligar e 
desligar terminais quando não há emissão, poupando energia.
 
gesTão e moniTorização em Tempo real 
Do esTaDo Da emissão  
Através de um sistema de alerta por email e a geração 
de relatórios automáticos, o desempenho dos terminais é 
acompanhado em permanência.

relaTórios esTaTísTiCos
Geração automática de relatórios com informação sobre 
tempos e horários de apresentação dos diferentes elementos 
da grelha de emissão. Fundamental para sistemas que 
estejam a ser usados para transmitir publicidade de terceiros 
e calcular o Retorno de Investimento
 
renovação auTomáTiCa De ConTeúDo
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1 . WorlDvDs manager
Este componente é um interface Web, onde o utilizador cria e administra a(s) sua(s) próprias emissões.
Todas as acções necessárias poderão ser efectuadas através de ‘drag’n’drop’, de forma a facilitar ao máximo a tarefa do 
utilizador, tornando estas tarefas bastante acessíveis a um utilizador comum. Todo o interface foi desenvolvido de forma a ser 
intuitivo e de facil utilização. 

2 . WorlDvDs player
O World VDS Player é uma RIA (Rich Internet Application) baseada em Flex e Adobe AIR, sendo um player multimídia leve que 
verifica a validade das licenças do World VDS e transmite as emissões dos nossos membros, verifica as alterações feitas às 
emissões e monitoriza a integridade da emissão.

3 . vDs gaDgeT frameWork 
A VDS Gadget Framework permite a criação de componentes dinâmicos (barras de notícias, meteorologia, bolsa, ...) á medida 
das suas necessidades, de uma forma muito simples e sem necessidade de grandes conhecimentos técnicos. 

CaraCTerísTiCas avançaDas 

WorlDvDs Dms – gesTão ColaBoraTiva De Canal 
Os parceiros ou colaboradores contribuem com conteúdos pré-definidos – filmes, animações, imagens –, sendo esta operação 
efectuada através de pastas existentes nos seus computadores, através do sistema ‘drag’n’drop’ –, não sendo necessário 
qualquer tipo de acesso à aplicação de Gestão WorldVDS Manager.
Cada colaborador ou parceiro intervém somente nos elementos previamente definidos, garantindo a consistência e segurança 
global da emissão. 
A Gestão Colaborativa é uma opção essencial em emissões complexas que envolvam equipas multidisciplinares na 
publicação e gestão de conteúdos, optimizando os procedimentos e reduzindo os custos de manutenção do Canal.

WorlDvDs rss – inTegração De informação 
O sistema WorldVDS, através do standard RSS, possibilita a recolha de conteúdo informativo em tempo real. 
O Gestor de Canal poderá adicionar uma quantidade ilimitada de feeds RSS já existentes – meteorologia, notícias, trânsito... 
– ou, opcionalmente, criar feeds personalizados a partir dos sistemas locais de informação - horários internos, cotações de 
Bolsa, produtos e preços, informação de clientes, etc.
Estes dados podem ser utilizados em rodapés, animações Flash e sobreposições em vídeos e imagens, sendo totalmente 
customizáveis visualmente.

arquiTeCTura
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Canais Web TV controlados a partir do WorldVDS Manager
 
Grelha de programação gerada automaticamente a partir 
das playlists associadas ao canal seleccionado
 
Sistema de pesquisa inteligente em todos os conteúdos 
publicados no site
 
Tag cloud gerada automaticamente a partir dos conteúdos 
existentes
 
Índices estatísticos associados ao crescimento do canal Web 
e da rede de ecrãs existentes

Gestão editorial do site integrado no sistema 

Integração simplificada com apresentações multimídia 
utilizadas na emissão em tempo real

Sistema de chat integrado no site durante as emissões 
em tempo real 

Geração automática de um sistema de navegação estruturado 
para acesso rápido aos conteúdos em arquivo

Detalhe de conteúdo com possibilidade de votação 
e comentários

Emissão online

Caso práTiCo eDp on

Sistema de chat integrado Navegação no arquivo Detalhe de um conteúdo do arquivo

WorlDvDs WeB Tv

A tecnologia WorldVDS Web TV permite a transmissão do seu canal de Televisão na Internet, possibilitando que esses 
conteúdos estejam disponíveis online, acessíveis a partir de qualquer lugar.

CaraCTerísTiCas 
•	 Possibilidade de transmissão em directo das emissões
•	 Site dinâmico baseado na programação dos canais de Televisão Corporativa
•	 Compilação e sistematização dos conteúdos das emissões
•	 Inclusão de janelas de conversação e fórum de discussão online integrado com um sistema de comentários
•	 Adaptação da qualidade do vídeo à largura de banda disponível, de modo a potenciar melhor experiência de visualização
•	 Possibilidade de inserir publicidade entre conteúdos

vanTagens
•	 Conteúdo online, sempre acessível a partir de qualquer lugar
•	 Interface interactivo
•	 Enriquecimento dos conteúdos com elementos multimédia, comentários e chat
•	 Criação automática de um arquivo online pesquisável de vídeo/foto/áudio de todos os conteúdos corporativos multimédia
•	 Formação de um repositório de informação audiovisual
•	 Métricas de visualização
•	 Plataforma adaptável aos variados modelos de negócio – a palavra-chave é flexibilidade
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WorlDvDs elevaTor 

WorldVDS Elevator é uma solução inovadora de Hardware e Software de gestão multimídia que possibilita a operação da 
Comunicação nos elevadores, de forma remota através da Internet / Intranet utilizando para isso a plataforma WorldVDS, 
uma plataforma altamente flexível e escalável, baseada no estado da arte das tecnologias WEB e hardware especializado  
e homologado pelos maiores fabricantes de Elevadores.

serviços

A tecnologia WorldVDS associada aos serviços e à experiência da sua rede de parceiros são a garantia do sucesso do seu 
projeto de Corporate TV ou Rede de Sinalética Digital.

WorlD vDs ConsulTing
•	 Elaboração de projetos-piloto para avaliação do potencial do canal a ser explorado/massificado
•	 Gestão e planeamento estratégico de canais de TV Corporativa e Redes de Sinalética Digital
•	 Definição de estratégias de concepção e administração de conteúdos, de forma a maximizar os objectivos  

de marketing do cliente
•	 Formação direccionada para os utilizadores do software WorldVDS
•	 Gestão, planificação e venda de publicidade em Redes de Sinalética Digital
•	 Gestão de equipas (face aos diversos parceiros que os projetos possam envolver)
•	 Análise das especificações técnicas dos projetos

WorlD vDs insTall
Com equipas próprias e hardware certificado, este serviço garante os melhores prazos, qualidade de instalação e manutenção 
do canal, independentemente da sua complexidade.
As equipas de instalação são responsáveis pela instalação e manutenção de centenas de máquinas, TVs e circuitos de 
emissão, desde projetos de um ou dois terminais, até centenas de máquinas distribuídas por vários países.
 
WorlD vDs ConTenT
•	 Criação de templates de comunicação para Televisão Corporativa e redes de Digital Signage
•	 Desenvolvimento de conteúdo Flash dinâmico
•	 Design de publicidade customizada para este meio
•	 Design de interfaces para touch screens
•	 Gestão e actualização dos conteúdos das emissões

WorlD vDs finanCial 
Elaboração de estudos de viabilidade do projeto de Televisão Corporativa, apresentando soluções próprias de crédito ou 
aluguer de software ou hardware, de forma a simplificar a entrega ‘chave na mão’ do projeto.

WorlD vDs live
Produção e cobertura áudio/vídeo de eventos em direto a partir de qualquer parte do mundo e transmissão para a Web ou 
para o circuito de TV interno, tirando partido da equipa especializada em filmagem, edição e criação 3D, com contratos 
acessíveis e adaptados às suas necessidades.



ClienTes CorporaTe Tv / sinaléTiCa DigiTal 

A plataforma WorldVDS encontra-se implementada nos mais diversos projetos, em variadas áreas de actividade.

eDp - energias De porTugal 
“No desenvolvimento do nosso projeto de Corporate TV com a Amplitude Net, esperávamos, naturalmente, profissionalismo, 
competência e saber e proactividade na resolução de problemas. Os tempos e os trabalhos mostraram-nos um parceiro 
empenhado e imaginativo, que usa os seus saberes e experiências para acrescentar valor àquilo que, mais do que um projeto, 
é uma aventura comum.”
Direcção de Marca e Comunicação da EDP - Energias de Portugal 
 
eDp on - O maior canal de Televisão Corporativa em Portugal (e um dos maiores a nível mundial), emite em centenas de 
ecrãs espalhados nas instalações do grupo, em vários países.
eDp on - Web Tv: Portal Web TV interno para os colaboradores do grupo (cerca de 13 mil), com possibilidade de interacção 
online nas emissões em directo.  
eDp on - elevadores: solução TV para os Elevadores existentes nos edifícios do grupo, apresentando a emissão de um dos 
canais internos de Televisão Corporativa. 
eDp on - lojas: nas lojas da EDP a emissão é conjugada com a gestão das filas de espera.

Câmara muniCipal De águeDa
“Com a necessidade de implementar o nosso projeto Agueda.Tv a Amplitude Net foi o parceiro certo. Neste percurso comum 
acrescentou mais valias ao projeto levando-o mais além e muitas vezes para além do esperado, sendo sempre profissional, 
disponível, empenhado e presente em todos os momentos. “
Engº Hugo Teixeira - Divisão de Tecnologias de Informação – Câmara Municipal de Águeda 

águeda Tv - Web Tv do município, transmite a emissão do canal de televisão institucional em www.agueda.tv.  
Canal de Televisão Institucional da Autarquia, emitindo nos ecrãs instalados no edifício da Câmara todos os eventos 
relacionados com a actividade autárquica e a vida do concelho
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aDminisTração púBliCa seCTor finanCeiro

CorporaTe - Canais CorporaTivos 

reTalho

ponTos De venDa TurismomarkeTing e ComuniCação

ensinosaúDe / Bem esTar



www.worldvdsbrasil.com.br
Telefone: +55 11 6886-3407 | +55 11 8926-7027

e-Mail: info@worldvdsbrasil.com.br


