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 מרכז תקשורת החוג לתקשורת.  1בניין  EditShareרכישת שרת הנדון: 

 עיקריים   מאפיינים  EditShare  שרת

 שלישי -ניהול ארכיון דיגיטלי עם יכולת קריאת קבצים ממערכת אכסון צד  •

 ניהול אוטומציה של תהליכים  •

  Adobeעריכה בשיתוף קבצים ופרוייקטים בתוכנת  •

 עריכת תוכן בזמן דגימה  •

 המרות קבצים אל שרתי עריכה מרכזיים  •

 הטכנולוגיה הכי עדכנית  

לפשט את תהליך העריכה באמצעות כלים פשוטים לתמיכה    מיועד  EditShareבשרת    FLOWממשק  

ביניהם עריכת פרוקסי,   ואישורים. הפיתוח החדש מאפשר  בתהליכי עריכה מרוחקים,  צפייה, בקרה 

גישה למדיה מעבר לתכנים הקיימים באחסון המקומי  ה  לעורכי ואומני צבע ואפקטים המשתמשים בתוכנ

כולל חיפוש וגישה לקובצי פרוקסי וקבצים באיכות גבוהה במספר שרתים ואתרי ארכיב. הכלים הקיימים  

בספ של התכנים  סידור מהיר  למשתמש  יכולים  מאפשרים  אחת משתמשים  לחיצה  ובאמצעות  ריות 

וסמנים.    התוכנהלייבא לתוך   מביאה את המידע המצורף לתוך    FLOWסטודיו קליפים, תתי קליפים 

של   ל  התוכנההספריות  חזרה  לייצא  יכולים  משתמשים  בנוסף,  הזמן.  ציר  ישירות    FLOWולתוך 

א משנה היכן הורדו או הועברו ברשת  מאפשר למשתמשים לערוך קובצי פרוקסי ל  FLOWמהתוכנה. לוח  

VPN    או ממרכז אחסון. עבודה עם פרוקסי מבוססת על המקודדh.264    במעטפת שלMP4. FLOW  

מחולל את קובצי הפרוקסי ועוקב אחרי היחסים ביניהם לבין חומר הגלם באיכות הגבוהה. התפריט  

 זמן העריכה. בתוכנה מאפשר למשתמש לעבור מקובצי פרוקסי לקבצים המקורים בכל 

 EditShareמדוע דווקא 

 EditShare    לעבודת כלים  הנותנת  בשוק  היחידה  החברה  לעריכה  סטרימינג  הנה  וידאו  קבצי  עם 

המשתמשים  מאפשרת עבודה שוטפת ובטוחה של  USERSבאונליין, כמו כן האפשרויות הרבות בניהול 

 בה. 

 איי.בי.אס אלטמן בע"מחברת 

אלטמן  חברת   ב  בע"מאיי.בי.אס  לעולם    1993-הוקמה  הקפי  ציוד  באספקת  מוביל  לשחקן  והפכו 

שרת  הנה היבואנית הבלעדית של  איי.בי.אס אלטמן בע"מ  חברת    הטלויזיה, הקולנוע וההפקה בישראל.

EditShare  מצ"ב מסמך אישור בלעדיות לספק יחיד, חתום על ידי חברתEditShare 

 לסיכום

מרכז   של  לפעילות  נחוץ  דיגיטלית  השרת  ללמידה  הוראה  מרכז  עם  המשותף  בפרויקט  התקשורת 

כל החוגים במכללה  והן למרצים  לטובת  בטכנולוגיה המתאימה    . הן לסטודנטים  יצעיד אותנו  השרת 

 ביותר הרבה שנים קדימה. 

   . ואנו צפויים לחומרי גלם רבים גישה לחומרי גלם ושמירתם במערכת  השרת מאפשר

בעולם לא ניתן למצוא פתרון  , לא למוצר ולא לשירות.  בישראל  מתחרים   EditShareלא קיים לשרת  

 מספק באופן ייחודי.  EditShareשרת ש  כפיעם קבצי וידאו לעריכה באון ליין הולם לעבודת סטרימינג  

 . נבקש לקדם את רכישת השרת בהקדם האפשרי

 תודה ובברכה, 

 קשורת האקדמית עמק יזרעאל מר יוסט כהן מנהל טכני מרכז הת


