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Notebook'tan Mobil Canl
Canlıı WebTV

Bir zamanlar hayal dahi edemeyeceğimiz teknolojik imkanlar çok hızlı bir şekilde
kullanımımıza sunulmaya başlandı. Bunlardan biri de WebTV servisleri.
Bugüne kadar WebTV yayını yapabilmek için donanım ve internet bağlantısı
anlamında bir yatırım yapmak gerekirdi. Ancak yeni nesil WebTV servisleri sayesinde
hiç bir yatırım yapmadan aylık ya da yıllık ücretlerle WebTV yayını yapabilirsiniz.
Canlı yayın yapabilmek için bir notebook ve kamera hatta webcam bu iş için yeterli
olacaktır. Daha önceden kayıt ettiğiniz videoları da sisteme aktararak bir yayın akışı
oluşturabilirsiniz. Bu sayede belirli bir programa göre de yayın yapabilirsiniz.
İstediğiniz de yayını canlı yayın olarak devam ettirebilirsiniz.
SD ve HD yayın yapabilmenizi sağlayan bu servisler tamamen web tabanlı olarak
çalışabiliyorlar. WebTV servislerinden yapılan yayınlar iPhone ve Android mobil
cihazlardan da seyredilebiliyor.
Yayını kendi şirket ya da özel web sayfanızda, istediğiniz bölümde gösterilecek
şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bağlanan izleyici sayıları gibi bilgilerde sunuluyor.
Ülkemizde bu servisleri kullanabilmenizde ETGi Grup size teknik danışmanlık ve
eğitim hizmeti veriyor.
Şüphesiz WebTV yayınlarının bu kadar kolay ve yatırım yapmadan yapılabilmesi,
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iletişim ve TV yayıncılığı anlamında bir çok fırsatı sunabiliyor. Bu sayede WebTV'ler
satış, pazarlama ve eğitim gibi alanlarda daha fazla kullanılabilecek. Görüntülü
içerikler ürün ve hizmetleri daha çekici kılmak, müşteri ilgisini çekmek ve müşteriyi
ikna etmek açısından önemli bir araç olabiliyor.
WebTV'ler firmaların müşterilere ürün ve hizmetlerini tanıtmasında önemli
yöntemlerden biri haline geliyor. Örneğin sunucu depolama ürünleri satan bir firma,
bu alandaki yeni trendler ve BT alanındaki gelişmelerden bir yayın oluşturabiliyor.
Eğer firma bir çiçekçi ise müşterilerine çiçeklerle ile ilgili bilgiler ve ipuçları
verebiliyor. Eğer firma ofis malzemeleri satıyorsa müşterilerin nasıl tasarruf
edebileceği ve ürünler konusunda bilgi sunabiliyor.
Zaman bilgi çağı. Bunun anlamı firmalardan ya da kurumlardan hizmet alan
müşterilerin daha fazla rehberlik ve bilgiye ihtiyaç duyduğudur. Bu bilgi açlığını
doyurmanın en güzel yollarından biri de WebTV'ler olabilir.
WebTV'ler aynı kurum içinde yöneticilerin çalışanlara yönelik motivasyon ve
bilgilendirme gibi mesaj içerikli konuşmalarını sunmak amacıyla da ya da yapılan
toplantılara çok sayıda kurum personelin erişimini sağlamak amacıyla da kullanılabilir.
Bunun yanında daha önceden yapılan toplantılara, konuşmalara kayıtlı video içerik
(VOD) olarak da istenildiğinde erişilebilir.
Şirketlerin kurumsal uygulamalarının ve iletişim sistemlerinin tamamen internet
üzerinden işleyecek şekilde yapılandırılmasıyla, bununla birlikte iş yapma ve çalışma
kültürünü uzaktan çalışacak şekilde değiştirilmesiyle, softphone ve video konferans
ile küçük takımların iletişiminin sağlanmasıyla, WebTV ile kurumsal mesajların
iletilmesi, eğitim v.b. faaliyetlerin yapılmasıyla şirketlerin ve kurumların internet
üzerinden çalışan yapılara dönüşmesi sağlanmış oluyor.

Yeni nesil WebTV servisleri iletişim anlamında sınır tanımayan bir geleceğe attığımız
adımlardan biri olarak hayatımızda yer almaya başlıyorlar. Bu yenilikçi teknolojileri
kullandığımız oranda kurumumuzda personelimize ya da müşterilerimize yönelik
farklılık gösterebiliriz.
E-Ticaret, WebTV, video konferans, e-öğrenme teknolojileri vb. giderek internet
üzerinden yaşanan bir dünyanın birer bileşeni olarak hayatımızı değiştiriyorlar,
geleceği şekillendiriyorlar.
www.etgigrup.com
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