Cablevisión Argentina
A simplicidade do EDIUS fortalece o fluxo de trabalho

CLIENTE

SOLUÇÃO

Cablevisión Argentina
www.cablevisionfibertel.com.ar

EDIUS 8 NLE da Grass Valley, para gerar conteúdo
para mais de 100 estações locais em toda a Argentina.

DESAFIO

VANTAGENS

Um sistema de edição tecnologicamente avançado
que possa ser executado em qualquer PC, incluindo
aqueles com especificações técnicas limitadas, e que
seja fácil de usar.

• Fluxo de trabalho mais eficiente graças à velocidade
do EDIUS
• Sem custos mensais ou anuais de assinatura de
software
• Atualizações gratuitas permanentes para EDIUS 8.x

CASE STUDY CABLEVISIÓN ARGENTINA

A Cablevisión conta com instalações de EDIUS em 100 locais na Argentina.

A Cablevisión, uma das mais importantes operadoras de TV por assinatura da Argentina, utiliza a solução EDIUS 8.3, da Grass Valley, para
gerar conteúdo para mais de 100 estações locais em todo o país. Este
conteúdo é utilizado pela Cablevisión e por vários canais regionais.
No entanto, a história entre a Cablevisión e o EDIUS não é nova. A
Cablevisión vem usando o EDIUS há anos. Juan Agra, representante
de Vendas da Megaservice, distribuidora da Grass Valley na Argentina, observa que a Cablevisión começou a instalar os sistemas
EDIUS em 2005.
“Naquele ano, a Cablevisión começou a equipar suas estações para
produção e pós-produção com placas Canopus e software EDIUS”,
disse Agra. Em dezembro de 2005, a Grass Valley adquiriu uma participação de 1/3 na Canopus, seguida de uma aquisição completa em
janeiro de 2006. “A solução de edição não-linear EDIUS sempre teve
uma boa aceitação por parte dos responsáveis da Cablevisión, pela
grande quantidade de funcionalidades que oferece, e nós os apoiamos com treinamento.”
Adolfo Gómez, coordenador de tecnologia da Cablevisión, destacou
que uma das principais características do EDIUS é a sua simplicidade.
“O fluxo de trabalho melhora pela velocidade com que o conteúdo é
editado”, disse Gómez. “É uma ferramenta muito poderosa, especialmente porque com as constantes atualizações do EDIUS recebemos
maiores funcionalidades. Agora estamos trabalhando em HD usando
XMF, anteriormente usávamos MPEG. Não importa o formato, a codificação e decodificação são realizadas sem problemas.”

Facundo Ortega, técnico de Canal Local da Cablevisión, também
destaca a simplicidade do EDIUS: “No momento de escolher uma
solução para edição não-linear, tivemos que considerar as mudanças
tecnológicas de 32 para 64 bits. Outras soluções de edição não-linear
exigiam PCs com requisitos técnicos superiores. O EDIUS pode ser
instalado em qualquer PC, incluindo aqueles com recursos técnicos
mais baixos ou um laptop, graças às suas capacidades de edição de
proxy”. O EDIUS é muito fácil de operar, conta com vários codecs
que permitem criar um arquivo final em um tempo muito curto, e além
disso, pode trabalhar com arquivos UST para resolver e corrigir problemas de áudio. Estas são as características mais interessantes do
EDIUS para nós “, acrescenta Ortega.
Em cada um dos 100 locais onde o EDIUS está instalado, o fluxo
de trabalho é semelhante: “Os cinegrafistas capturam o material e
fazem o download desde cartões SD para o PC ou laptop com EDIUS.
Depois, o levam para a linha do tempo e começam a editar com o
EDIUS. Após a edição, o arquivo é “impresso”, enviado para o nosso
software de transmissão e colocado em uma playlist de broadcast”,
diz Ortega.

Juan Agra, representante de vendas
da Megaservice, distribuidora da
Grass Valley na Argentina.
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CASE STUDY CABLEVISIÓN ARGENTINA

Parte da equipe técnica da Cablevisión Argentina: Facundo Ortega, Pablo Riquelme,
Esteban Canteli, Adolfo Gómez e Matías Poch.

A operadora argentina está atualmente usando a versão 8.3 do EDIUS,
que oferece melhorias sobre a versão 7, incluindo uma interface de
usuário GUI otimizada, suporte para o novo formato Canon XF-AVC,
uma nova ferramenta de gestão de clipes que melhora o fluxo de trabalho, e reprodução acelerada do codec H.264 4K.
Agra, da Megaservice, destaca que o EDIUS 8 usa o Quick Sync
Video da Intel, que oferece aos editores uma exportação muito rápida
de H.264, tornando-o muito útil para usar imagens de smartphones e
carregá-las em canais sociais de vídeo como o YouTube, com reprodução em alta resolução, incluindo material em 4K/UHD.

Ojeda aponta um elemento que reforça a flexibilidade do EDIUS para
a Cablevisión: “Nós mudamos as placas algumas vezes nos últimos
10 anos, mas ainda usamos o mesmo software para editar, embora
uma versão diferente. É totalmente intuitivo e nos dá muita confiança
na operação dos nossos canais do interior. EDIUS atendeu todas as
nossas expectativas”.
Adolfo Gomez, membro da equipe técnica, diz que espera novas atualizações do EDIUS no futuro. “É uma plataforma que definitivamente
continuaremos a usar.”

“Graças à simplicidade do EDIUS não houve necessidade de suporte.
As informações recebidas durante o treinamento técnico são muito
claras e simples, e imediatamente compreendidas pelos operadores.
É muito simples de usar. No máximo, bastam dois dias de treinamento”, disse Miguel Ojeda, analista sênior de planejamento e design.
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