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•   É um sistema de gravação e reprodução de vídeos online. 

 

•   O sistema capta streaming vídeos de uma fonte e os   
transmite via internet a um datacenter armazenando-os em 
storage. 
 
•   Os vídeos recebidos em qualquer formato são 
transcodificados para um formato padronizado que permite 
seu acesso online e também download via FTP em site 
seguro. 

O que é Vídeoteca: 

O que não é Vídeoteca: 

• Não substitui um sistema CFTV tradicional. 



Para que serve a Vídeoteca: 

  Gravar vídeos de segurança com segurança. 
 
  Monitorar trafego. 
 
  Gravar aulas, reuniões e festas. 

Serve para documentar qualquer evento online. 



Esquema geral: 



Instalação: 

Câmera IP                  Roteador c/ Firewall       Banda larga 

Acesso a internet com 
Speedy, Virtua, etc. 
 
Com ou sem IP fixo. 
 
Dimensionar a 
qualidade da imagem 
para não 
comprometer mais do 
que 80% da banda 
disponível para 
upload.  



Login ao web site: 

Para cada câmera é criada uma conta individual. 
 
Três níveis de acesso: 

• gravar / assistir 
• gravar 
• assistir 



Agendamento: 

Gravação contínua ou 
agendamentos periódicos. 

Restabelecimento de 
conexão perdida. 

Criação de miniaturas. 

Particionamento de 
gravação. 



Gravação: 

O sistema monitora sozinho o início e fim das gravações 
agendadas. 

Pelo web site o andamento 
pode ser monitorado ou 
pode ser fechado. 



Sistema de cotas: 

O sistema monitora o espaço usado e envia emails 
informando a aproximação do limite contratado. 

Gravações em andamento não são interrompidas ao atingir o limite contratado. 



Visualização de vídeos online: 

Ao selecionar um 
vídeo ele abre dentro 
do próprio browser. 

Exemplo de gravação: 
640 x  480 px com 
câmera IP  
Dlink  DCS-2121 
wireless 

Download do player: 
http://www.apple.com.br/quicktime 

 



Operação e armazenagem: 

Operação em datacenter da Terremark / São Paulo 
 

 Controle de acesso 
 Força redundante 
 Ambiente controlado 
 Links redundantes para internet 
 Ponto de troca de trafego 
 Monitoramento 24x7 



Manutenção da Vídeoteca: 

com DiscoRemoto 
e Browser: 

... ou qualquer outro 
programa de FTP. 



Visualizar vídeos off-line: 

Download o vídeo e assistir 
com VLC Player. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download do player: 
http://www.apple.com.br/quicktime 



Upload: 

A transmissão do volume de dados depende de três fatores: 
 

1. Largura de banda disponível para upload (Speedy, Virtua, etc.) 
2. Parâmetros ajustados na câmera (Resolução, Fps, Banda) 
3. Movimentações dentro do objeto filmado 

Volume de dados 

Parámetros da câmera 
(Resolução, Fps, Banda) 

Limitação do upload  

Área de qualidade 
prejudicada 

Área de 
trabalho 



Upload com bandas diferentes: 

64 kbps 256 kbps 

Demais parámetros foram mantidos constantes. 



Exemplo prático de upload: 

Upload MB/h 

Teste contínuo: 
 
Gravação de um 
monitor que troca sua 
tela de descanso a 
cada dois segundos 
com fade out. 
 

Resultado para os seguintes  parámetros : 
10fps, Banda 128 kbps, Resolução 640 x 480px 
Upload 90MB/h 



Parcerias: 

•    Venda indireta através de parcerias. 
  
•    Instalação, manutenção e suporte é do parceiro. 
 
•    O parceiro trabalha com seus clientes. 
 
• Relação comercial estabelecido entre NetLink e parceiro. 

 
• A NetLink presta serviço e suporte para o parceiro. 

 
• A NetLink não aborda usuário final. 
 



Parcerias: 
 

  Personalização do layout. 

 
  Site em domínio próprio. 
 
  Página de contato próprio. 

Web site próprio para o parceiro: 



Exemplo de web site personalizado: 



Vídeoteca é um serviço da NetLink. 

http://videoteca.netlink.com.br 
http://www.netlink.com.br 

Emails:   vendas@netlink.com.br 
             suporte@netlink.com.br 
 
Telefone: (11) 5561-5016 

Obrigado. 


