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O ﬁrmie
Hiddendata specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video
w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych
aplikacji internetowych i mobilnych.
Jeden z produktów - VideoID służy
do budowy złożonych serwisów
informacyjnych i platform video.
Skupia się na dystrybucji i zarządzaniu
treściami video oraz streamingu
i komunikacji.
Budujemy złożone aplikacje w technologii
Adobe Flex służące do wizualizacji
danych biznesowych, eLearningu,
projektowania, rekrutacji oraz narzędzi
do prezentacji i sprzedaży. Rdzeniem
tych aplikacji jest produkt Spirit.
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VideoID
VideoID służy do budowy złożonych serwisów informacyjnych
i platform video.
Naszym klientom oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Dostosowujemy
kluczowe funkcjonalności, tworzymy nowe i integrujemy istniejące.
Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie video rozwiązań i portali
internetowych.

Poznaj moc możliwości jakie daje Ci VideoID.
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VideoID

Funkcjonalności
Zarządzanie treścią
Publikuj, organizuj i zarządzaj
treścią na platformie. Buduj
zaawansowane struktury serwisu
w przejrzysty wizualny sposób.

Video odtwarzacz
i stylizacja
Zarządzaj wyglądem
i funkcjonalnością Twojego
odtwarzacza. Korzystaj z
przygotowanych szablonów lub
twórz własne przyciski typu
Call to Action.

Urządzenia mobilne
i HTML5

Przesyłanie i
konwertowanie video
Przesyłaj pliki przez przeglądarkę,
aplikacje desktopową lub
komórkę. Wznawiaj wysyłanie
przerwanych plików dzięki
technologii HTML5 i Adobe Flex.

Dystrybucja i hosting
Korzystaj z profesjonalnych
rozwiązań hostingowych VideoID.

Narzędzia redakcyjne

Reklama i monetyzacja
Zarabiaj na treściach i płatnym
dostępie. Integruj z systemami do
mikro-płatności i e-płatności.
Monetyzuj portal za pomocą
systemu do zarządzania
reklamami. W tym reklamami video .

Zarządzanie
społecznościami
Twórz własne proﬁle rejestracji
użytkowników. Integruj serwis z
portalami społecznościami
Facebook i Google+.
Korzystaj z komentarzy i narzędzi
typu sharebox.

Zaawansowane statystyki
video

Zarządzaj pracą swojego zespołu.
Oszczędzaj swój czas dzięki
systemowi uprawnień i moderacji.
Ustal reguły dla wybranych
specjalistów takich jak
dziennikarze, graﬁcy czy
montażyści.

Korzystaj z narzędzi do
automatycznego badania jakości
Twoich treści video. Sprawdź jak
poszczególne osoby reagują na
wybrane treści ich fragmenty.

Transmisje Live

Synchronizacja z YouTube

Integracja i rozszerzenia

Korzystaj z wysokiej jakości
transmisji Live w Internecie.
Zabezpiecz dostęp w razie
potrzeby. Nadawaj w technologii
multi-bitrate i zarabiaj na
reklamach Live.

Minimalizuj pracę przy hybrydowej
dystrybucji treści.
Pobieraj automatycznie treści
z serwisu YouTube.

Integruj swoją platformę z
najlepszymi rozwiązaniami na
rynku. Wykorzystuj możliwości
VideoID API. Zamawiaj
rozszerzenia dedykowane dla
Twojego biznesu.

VideoID automatycznie wykrywa
typ urządzania i przesyła
odpowiedni format treści.
Dzięki technologii HTML5
dostarcza video do takich
urządzeń jak iPhone oraz i Pad.

Live
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Zastosowania
Hiddendata specjalizuje się w technologii dystrybucji treści
wideo w Internecie oraz w budowie złożonych i funkcjonalnych
aplikacji internetowych.

Platforma dla telewizji
Gwałtowny wzrost konsumpcji video w Internecie
otworzył nowe możliwości dla stacji telewizyjnych
i nadawców. Obecnie treści video są równie często
oglądane w sieci co przez tradycyjne kanały
dystrybucji. Stosunek ten będzie coraz szybciej
ewoluował w stronę urządzeń mobilnych
i dystrybucji online. Stacje telewizyjne, które
zignorują tą tendencję mogą bezpowrotnie utracić
wartościową część widzów.

Platforma dla prasy i magazynów
Gazety na całym świecie obserwują wyraźny
wzrost popularności materiałów video w sieci.
Chcąc angażować czytelników również na innych
frontach muszą stale aktualizować swoją ofertę
docierania do odbiorców. Największe serwisy
prasowe już od dłuższego czasu obecne są na
urządzeniach mobilnych i w Internecie. Dzięki
kompetencjom Hiddendata i funkcjonalnościom
VideoID możliwe jest wdrożenie kompleksowego
serwisu oferującego równoległą dystrybucję treści
we wszystkich najważniejszych obszarach.
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Platforma dla konferencji i wydarzeń
Obraz mówi językiem tysiąca słów, a iloma słowami
mówi ﬁlm? Strona internetowa z materiałem video jest
znacznie bardziej atrakcyjna. Użytkownik może
skuteczniej zostać zaangażowany, a wstępnie skupiona
uwaga poprowadzona w odpowiedni sposób podnosi
wartość portalu i zwiększa szansę na efektywny przekaz
treści. Kompleksowa oferta Hiddendata umożliwia
przygotowanie portali promujących konferencje
i wydarzenia. Przewidziane narzędzia zapewniają
wsparcie procesu zapisów, e-mail marketingu, video
relacji, wywiadów i raportów z konferencji.

Platforma dla produkcji ﬁlmowych i muzycznych
Reklama w Internecie niewiarygodnie szybko zyskuje
na popularności. Obecnie każda nowa produkcja
ﬁlmowa czy muzyczna musi posiadać własną
e-wizytówkę. Dzięki wsparciu VideoID kreacja takiej
wizytówki jest znacznie szybsza, a zarządzanie nią
i budowanie wokół niej społeczności efektywne.

Platforma dla marketerów
Coraz więcej kampanii reklamowych opiera się na
materiałach video i live streamingu. Oferta domów
mediowych wzbogacona o najnowsze trendy jest
atrakcyjniejsza, a zadowolony klient jest najlepszym
sposobem promocji. Zakres funkcjonalności VideoID
idealnie wpisuje się w ﬁlozoﬁę szybkiej produkcji
innowacyjnych platform promocyjno-reklamowych.
Dodatkowo możliwe jest przygotowanie
różnorodnych video-konkursów czy interaktywnych
historii video, które rozwijają się zależnie od decyzji
odbiorcy. Taki zestaw narzędzi pozwala na kreację
innowacyjnych portalów wspomagających
kampanie reklamowe.
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Korzyści
Możliwość łatwego i pełnego zarządzania treścią serwisu
Funkcjonalny i przyjazny w użyciu Panel Administracyjny umożliwia
zarządzanie treścią serwisu, moderowanie materiałów i wygodną pracę
z wersjami roboczymi.

Łatwość w realizacji całego procesu wdrożeniowego
Wszechstronność kompetencji Hiddendata gwarantuje całościową
realizację procesu produkcji i wdrożenia w ramach jednego projektu.
Zespół specjalistów prowadzi projekty kompleksowo, zaczynając od
szczegółowej analizy potrzeb, przez przygotowanie kreacji,
implementację i integrację z zewnętrznymi serwisami, wdrożenie na
dedykowanych serwerach i na wsparciu powdrożeniowym kończąc.

Możliwość dostarczenia treści video szerokiej grupie
odbiorców
Strona internetowa Serwisu przygotowana zgodnie z obowiązującymi
standardami oraz player video ładowany w zależności od systemu
operacyjnego gwarantują kompatybilność ze wszystkimi platformami.
Dystrybucja ﬁlmów przez dedykowane aplikacje mobilne i integracja
z Connected TV pozwala wyprzedzić ofertę standardowych rozwiązań
video dostępnych tylko przez przeglądarkę internetową.
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Możliwość analizy statystyk zainteresowania użytkowników
Integracja z uznanymi systemami analizy ruchu w Internecie wsparta
autorskim narzędziem badającym statystyki poszczególnych materiałów
video daje właścicielowi serwisu możliwość bardzo dokładnego
poznania odbiorców treści. Posiadając taką wiedzę możliwe jest
precyzyjne dopasowanie zawartości do preferencji użytkowników, a tym
samym podniesienie wartości serwisu.

Możliwość monetyzacji prezentowanej treści
Integracja z systemami reklamowymi i funkcjonalność płatnego dostępu
do wybranych treści umożliwia monetyzację pracy włożonej w utrzymanie
serwisu. Monetyzacja, poparta wieloaspektowymi wysiłkami
ukierunkowanymi na wzrost liczebności grupy odbiorców oraz
budowanie społeczności wokół serwisu, pozwala na uzyskanie stałego,
wymiernego przychodu.

Możliwość obniżenia kosztów utrzymania platformy przez
integrację z zewnętrznymi systemami dystrybucji treści video
Dzięki integracji z zewnętrznymi systemami dystrybucji video (Vimeo,
YouTube) możliwe jest obniżenie kosztów utrzymania platformy przez
przechowywanie materiałów na darmowych serwisach. W tej sytuacji
VideoID jest komfortową warstwą zarządzania i kontroli treści
umieszczanej na serwisie.
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Case study ISTV
Klient
ISTV Media to innowacyjna telewizja internetowa, istnieje
na rynku od 2010 roku. W obecnej chwili na trzech
kanałach tematycznych jest dostępne 15 różnorodnych
programów. Każdego tygodnia, w ramach określonych
programów tematycznych ukazują się kolejne odcinki,
które nierzadko osiągają kilkanaście tysięcy wyświetleń.

Potrzeba
Do tej pory ISTV korzystało z autorskiej strony opartej o darmowy szablon Wordpress
z wstrzyknietymi materiałami Video z Youtube. Wraz z rozwojem i poszerzeniem zakresu
oferowanych usług ISTV Media potrzebowało kompleksowego rozwiazania które zapewnia:
Nowoczesney layout strony internetowej
Wygodne zarządzanie treścią video i kategoryzowanie treści
Skalowalny hosting gwarantujący najwyższą dostępność serwisu
Monetyzację, zarządzania reklamami, dostęp płatny
Integrację z narzędziami społecznościowymi i zewnętrznym hostingiem video
Dostęp do statystyk wyświetleń stron internetowych i materiałów video
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Rozwiązanie
HiddenData wdrożyło w ISTV Media platformę zarzadzania
treścią video - VideoID.

Wdrożenie obejmowało:
przygotowanie layoutu (HTML5 i CSS3)
podpięcie layoutu pod dedykowaną instancję VideoID
uruchomienie systemu VideoID na hostingu HiddenData
integrację z Facebookiem i YouTube
szkolenie z obsługi systemu VideoID
wsparcie powdrożeniowe i gwarancję na produkt

Rezultat
W wyniku nawiązanej współpracy ﬁrma ISTV Media otrzymała kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające zarządzanie treścią video na stronie internetowej.
Wartości dodane dla ISTV Media to:
prezentacja treści najwyższej jakości
wysoka niezawodność uruchomionego rozwiązania
dostęp do wszechstronnych statystyk
pełna integracja z narzędziami społecznościowymi
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Wdrożenia
WEBshake.tv
Webshake.tv to lifestyle’owa telewizja internetowa,
która wystartowała w styczniu 2010.
W cotygodniowych odcinkach przekazuje widzom
garść praktycznej wiedzy na temat szeroko
pojętego lifestyle’u internetowego.
Funkcjonalności
zarządzanie treścią
biblioteka mediów
social media
Poza tym:
support

Megafon
Megafon to krakowski magazyn
kulturalno-artystyczny. Miejsce, dzięki któremu
można czerpać maksimum z kulturalnej stolicy
Polski.
Funkcjonalności
zarządzanie treścią
biblioteka mediów
dedykowany Hosting
dedykowany odtwarzacz video
social media
reklama i monetyzacja
Poza tym:
dedykowana kreacja portalu
support
baza miejsc i wydarzeń kulturalnych
newsletter
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Krakowskie Juwenalia
Juwenalia Krakowskie to najstarsze święto
studentów w Polsce, jego tradycja sięga 1964 roku.
Platforma multimedialna Krakowskich Juwenaliów
w 2010 i 2011 roku działała na rozwiązaniu VideoID.
Funkcjonalności
zarządzanie treścią
biblioteka mediów
dedykowany Hosting
dedykowany odtwarzacz video
social media
Poza tym:
dedykowana kreacja portalu
gra społecznościowa Facebook
sklep internetowy
support
agenda koncertów
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Proces
Kompleksowa obsługa to odpowiedni proces:

ANALIZA
POTRZEB
KLIENTA

DEDYKOWANA
OFERTA

PRZYGOTOWANIE
KONCEPCJI

INTEGRACJA
I TESTY

WDROŻENIE

IMPLEMENTACJA
DODATKOWYCH
FUNKCJONALNOŚCI
WSPARCIE
TECHNICZNE
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Integracja
Dedykowane rozwiązania wymagają integracji z najlepszymi
technologiami i usługami na rynku. Rozumiemy to, dlatego
polecamy naszym klientom to co dla nich najlepsze.
VideoID umożliwia integrację z m. in.:
Płatności:

Monentyzacja i reklamy:

Email marketing:

Hosting i rozwiązania cloud:

Statystyki:

Inne:
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Produkty
powiązane
Aplikacja mobilna

Aplikacja connectedTV

Dostępne na platformach:

Dostępne na platformach:

VideoID Responsive Design

Oprawa wizualna treści video

PC, tablet, smartfon, różne platformy,
różne ekrany, różne rozdzielczości.
Jeden serwis, jedna treść, zawsze
perfekcyjny wygląd.

Dzięki współpracy z Pigeon Studio jesteśmy
Państwu w stanie zapewnić wysokiej
jakości kontent kreatywny w standardzie
2D/3D. Firma specjalizuje się w produkcji
animacji dla telewizji oraz web TV.
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