DATABRIDGE
شبكة السلكية عالية السرعة ترافقك خالل التجوال
خلوي
خدمة  DataBridgeمن  LiveUتوفر اتصال
ّ
محسن و مرن و من اي موقع

خدمة  DataBridgeمن  LiveUتسمح للمذيعين وأي عضو من اعضاء الطاقم في الميدان بالتمتع بأعلى سرعة
وأفضل اشارة  Wirelessبسهولة أثناء التنقل والتجوال .هذه الخدمة توفر اتصال شامل باإلنترنت لتحميل ورفع
الملفات والفيديوهات باإلضافة إلى أي حركة بيانات ثنائية االتجاهات ألي تطبيقات تعتمد على اإلنترنت مثل Skype
 ,Twitter, Facebookو ا لـ .VPNS

حاالت االستخدام تشمل

البث  -الفرق الميدانية ترسل أو تستقبل ملفات فيديو من نظام
 -Media Asset Management- MAMوأي أنظمة إنتاج أخرى في محطة اإلذاعة.

 - Corporate VPNالفرق التي تعمل خارج الموقع تقوم باالتصال بنظام  ERPأو اي انظمة اخرى.

المستجيبين األوائل  -مثل فرق الشرطة وفرق سيارات االسعاف الذين يرسلون بيانات و فيديو حي ومباشر
من الميدان الى مراكز التحكم الخاصة بهم.

إتصال باالنترنت أثناء التنقل  -اتصال انترنت عالي السرعة لعدد من المستخدمين في القطارات ,الحافالت ...الخ.
إتصال باإلنترنت في األحداث الخارجية  -إتصال إنترنت عالي السرعة من االحداث في االماكن المفتوحة.

كيف تعمل؟

خدمة  DataBridgeمن  LiveUتوفر اتصال قوي وعملي جداً باإلنترنت ألي جهاز مثل
الالبتوب والهاتف الذكي و التابليت من خالل تزويده بنقطة إتصال  WiFIقوية وحتى إمكانية
االتصال عن طريق ا لـ  .Ethernetما أعطى جهاز ا لـ  DataBridgeهذه المرونة والكفاءة هو
أنه يقوم بتعزيز قوة اإلتصال ويزيد اإلنتاجية من خالل استغالل عدة انواع من الشبكات بما
فيها الخلوية WiFI, Ethernet ,و األقمار الصناعية لتوفير اتصال باالنترنت عالي السعة و
مرن و بسرعة تصل الى .100Mbps
الخدمة تتضمن نمطين للتشغيل  Multipath -أو  - Gatewayكالهما مصمم للحصول
على أفضل إتصال باإلنترنت وأقل تأخير ممكن في مختلف السيناريوهات.

www.twitter.com/liveu

|

www.liveu.tv | www.facebook.com/LiveU.Fans

LIVEU DATABRIDGE
متوفر كوحدة متخصصة تعمل كنقطة إتصال تأتي مع جهاز  LU600أو كجزء
ِّ
جهاز DataBridge
من أجهزة  LiveUإلرسال الفيديو (  LU600 ,LU200و  .)LU210/220األمر الذي قدم مرونة
رائعة للمستخدمين حيث أنه أصبح بإمكانهم إما العمل بوضعية  Video, S&Fأو مع أحد النمطين
المتوفرين في ا لـ  .DataBridgeيمكن تفعيل الخدمة بتكلفة معقولة وبدون الحاجة الستخدام أية
مداخل إضافية أو باستخدام بوابة بيانات تعمل بتقنية السيرفر السحابي أو بوابة بيانات في موقع
ا لعمل .
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خدمة  DataBridgeفي اجهزة  LU600, LU200, LU210/220باالضافة الى وحدات
 Databridgeمتخصصة من LiveU

المداخل

( Multipath modeلجهاز  LU600فقط) :ال حاجة لبوابة بيانات ()gateway
 :Gateway modeبوابة بيانات في موقع العمل أو بوابة تعتمد على السيرفر السحابي

البروتوكوالت المدعومة

Any IP transmission

المدخالت

WiFi hotspot (LU600 only) and Ethernet

Upstream Connections

Cellular (any band) 4G LTE, 3G, 2.5G, Ethernet, WiFi, satellite

مصدر الطاقة

بطارية تسمح لغاية  4ساعات من االرسال

التأخير Latency -

بالعادة يصل التأخير الى  0.1من الثانية باإلضافة إلى تأخير الشبكات

التثبيت في المركبة

التثبيت المعتاد في المركبات
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