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Servidor�de�Ajuste�de�Programação�eficiente�e�fácil�de�operar.�Grava,�exibe�e�edita�simultaneamente.�
Possui�roteiro�para�reorganizar�a��programação.

Com sua interface prá�ca e intui�va, o novo Shi�Ware leva o 
seu poder de reprogramação a outros níveis. Grave e exiba 
infinitamente, a par�r de fontes SD e HD, ou realize uma edição 
no material a ser exibido, mesmo enquanto es�ver gravando, 
montando um roteiro com a programação reorganizada. O 
Shi�ware conta com o mesmo Hardware robusto e de missão 
crí�ca u�lizado na montagem dos Servidores SpotWare, 
garan�ndo máxima segurança e confiabilidade.

Recursos do Sistema:

Ÿ Eficiente e fácil de operar, comandos simples e prá�cos, telas 
obje�vas e diretas;

Ÿ Opção de entrada de �mecode LTC para sincronização externa;  
Ÿ Relógio e Time Code na tela de operação;

Ÿ Exibição con�nua com atraso fixo, ou em blocos com delay variável 
permi�ndo acertos;

Ÿ Monitoração de A/V de entrada e saída;

Importação e Exportação

Ÿ Ajuste de nível de áudio na entrada/saída com escala e VU na tela de 
operação;

Ferramentas Avançadas de Controle e Sincronização

Ÿ Telas de gravação, preview e exibição simultâneas no monitor de 
operação;

Ÿ Função Time Shi� para criação de clips, com playlist para exibição de 
programas;

Ÿ Gravação em loop con�nuo;

Ÿ Interface com ferramentas de precisão de frames e ajustes finos 
como Jog/Shu�le e avanço/retrocesso frame a frame;

Ÿ Painel de Controle de hardware externo robusto e preciso, para 
operações rápidas e a prova de erros;

Ÿ Gerenciamento automá�co do material gravado e do espaço em 
disco;

Ÿ Ajuste de tempo de delay;

Ÿ Indicador de CUE e GPI para Recue (posicionamento do 1º frame no 
mark-in);

Ÿ Ferramenta Instant Play permite reprodução imediata de qualquer 
ponto da programação gravada, esteja ou não o sistema exibindo;

Ÿ Importação e exportação de arquivos no formato MXF XDCAM�� HD 
e SD;

Ÿ Ferramenta Jump permite avançar dinamicamente uma 
determinada quan�dade de tempo na exibição em andamento;

Conheça�também�nossas�representadas

Conheça�nossos�outros�produtos�de�desenvolvimento

SmartWare


