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COST EFFECTIVE

STUDIO SYSTEM

Saat ini kebutuhan video streaming semakin
diperlukan, baik untuk pembelajaran jarak
jauh, pembuatan konten pendidikan, hiburan,
pelatihan, rapat, maupun untuk keperluan
penyiaran.

Di bidang penyiaran, Pemerintah sendiri
melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika telah membuat aturan mengenai
regulasi televisi digital, yang tertuang dalam
Undang- undang Cipta Kerja. Hal ini
mendorong semua pengusaha televisi yang
masih menggunakan perlatan analog baik
sistem studio maupun pemancar mau tidak
mau harus upgrade peralatan siar mereka
menjadi digital.

Begitu juga di dunia pendidikan, instansi
pemerintah ataupun perkantoran, mereka
juga mau tidak mau harus melakukan virtual
meeting, pembelajaran secara daring,
karena adanya pandemi COVID-19.

Sistem studio yang sederhana, mudah
dioperasikan dengan kualitas full high-
definition (Full HD) dan sedikit sumber daya
manusia mutlak diperlukan, tentunya
dengan cosh yang lebih terjangkau.

Untuk itu kami menawarkan beberapa opsi
dan berbagai kebutuhan dan solusinya.

All in one Live Production and Streaming
Menggunakan camera PTZ full HD dengan
NDI Sistem. Menjadi pilihan yang praktis bagi
institusi yang tidak memiliki banyak sumber
daya manusia.

Instalasi yang sederhana, karena hanya
menggunakan satu kabel LAN untuk video
dan power membuat sistem ini bisa di
operasikan dengan team kecil.



SIMPLE DESIGN –

SMALL TEAM

Dilengkapi dengan virtual studio set, yang akan
membuat konten setara studio besar dengan
standar broadcast.

Disertai juga control panel yang akan
memudahkan operator dalam memilih
gambar 

Hasil rekaman bisa langsung disimpan di
internal SSD, dan bisa juga digunakan untuk
“Live Streaming” langsung ke berbagai
platform.

Output program berupa SDI atau HDMI yang
bisa langsung di kirim ke encoder maupun di
play list siaran kita.



SIMPLE DESIGN –

MEDIUM TEAM

All in one Live Production and Streaming
Menggunakan camera ENG 4K dengan koneksi
6G SDI,
sehingga kualitas gambar menjadi lebih baik.

Menggunakan operator camera membuat
gambar menjadi lebih dinamis, dengan
berbagai variasi sudut pengambilan. 

jika tidak sedang digunakan di dalam studio
kamera tersebut bisa digunakan untuk alat
produksi di luar

Dilengkapi dengan virtual studio set, yang akan
membuat konten setara studio besar dengan
standar broadcast.

Hasil rekaman bisa langsung disimpan di
internal SSD, dan bisa juga digunakan untuk
“Live Streaming” langsung ke berbagai
platform.



Sistem ini lebih kompleks dan lengkap, yang
terdiri dari simple design dari beberapa
studio, yang dilengkapi dengan distributor
aplifier untuk mengatur jalur audio video dari
bebrapa studio dalam station televisi, serta
video router untuk membagi output audio
video, ada playout serta storage library untuk
database, dan juga ada monitor untuk quality
control untuk memastikan kualitas audio video
sama sesuai standart.

SYSTEM BROADCAST

PROFESIONAL

Untuk kebutuhan televisi digital sistem ini
sudah di lengkapi dengan encoder untuk
mengirim gambar, serta recorder untuk
program acara yang di lakukan secara taping.
Sistem ini tentunya lebih simpel buat anda
yang akan membangun sistem siaran secara
utuh, dari control room sampai master
control, tentunya dengan budget yang masih
tergolong murah untuk sebuah sistem
broadcast.



LIST EQUIPMENT

SIMPLE DESIGN –

SMALL TEAM



LIST EQUIPMENT

SIMPLE DESIGN –

MEDIUM TEAM


