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Dostęp do studia transmisyjnego – 31 m2.
1 kamera sterowana przez użytkownika.
Oprogramowanie OBS do transmisji.
Samodzielna realizacja własnym kanałem streamingowym po
krótkim kursie online.
Możliwość nagrania materiału w celu późniejszego transmitowania.
Dostęp do studia montażowego – program Shotcut i Audacity.
Zdalna podstawowa pomoc techniczna.

 

PAKIET I -
SELFPUBLISHER
/FREELANCER

390 zł netto za 3 godziny

900 zł netto za 8 godzin
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STUDIO TRANSMISYJNE
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Studio transmisyjne znajduje się w kompleksie biurowym
Technopark Pomerania mieszczącym się w Szczecinie przy ulicy
Cyfrowej 6 (dzielnica Niebuszewo-Bolinko). 

Podstawowe pomieszczenie studia znajduje się na pierwszym
piętrze (wejście schodami lub windą). Jego wielkość to 31m2.

Na wyposażeniu sali, poza sprzętem do transmisji, znajdują się
także: 2 duże stoły, 4 małe stoliki, 10 krzeseł, tablica magnetyczna,
monitor do prezentacji 55" oraz flipchart, papier i markery.

O utrzymanie czystości całego obiektu Technoparku Pomerania dba
profesjonalna firma sprzątająca. Budynki posiadają ochronę.

Twoja transmisja odbędzie się z prędkością 1 GB/s. Nasze studio
posiada awaryjne zasilanie.

W pakiecie podstawowa zdalna pomoc techniczna. Dbamy o jakość
połączenia z internetem, funkcjonowanie wypożyczonego sprzętu
oraz dostęp do energii elektrycznej.

 

 

 

 

 



Studio transmisyjne jest przystosowane do nagrywania szkoleń,
warsztatów, lekcji czy prowadzenia prezentacji dla klientów. Jego
wyposażenie techniczne obejmuje:

OŚWIETLENIE
 

Podwójny zestaw oświetlenia ciągłego FreePower 2400W z softboxami
50x70, w skład którego wchodzą:
• 2x lampa światła ciągłego,
• 2x softbox50x70,
• 2x statyw oświetleniowy 225 cm,
• 8x żarówka 65W (odpowiednik tradycyjnej 300W).

WIDEO
 

• kamkorder Sony PXW-Z90 (jakość 4K).

WYPOSAŻENIE
STUDIA 
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AUDIO
 

• mikrofon przewodowy kierunkowy (Shure SM58),
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REJESTRACJA i EDYCJA
 

Komputer o parametrach:
• Procesor: Intel Core i7-7800 3,2GHz,
• Karta graficzna: Intel HD Graphics,
• RAM: 16 GB,
• Dysk: 250 GB SSD M.2 + 3 TB HDD.

OPROGRAMOWANIE
 

• pokój transmisyjny OBS - Open Broadcaster Software,
• edytor wideo - Shotcut,
• edytor audio - Audacity.

Nasze studio transmisyjne jest bardzo elastyczne. Możemy doposażyć
je w dodatkowy sprzęt - kamery, mikrofony czy karty przechwytujące
wideo. Jeżeli jesteś zainteresowany rozszerzeniem oferty, zapytaj
Twojego opiekuna o dodatkowe możliwości.
 
Studio jest mobilne. Jeśli chcesz transmitować ze swojej siedziby -
zapytaj o możliwości transportu.
 
Pakiet zawiera zdalną pomoc techniczną. Dbamy o jakość połączenia 
z internetem, dostęp do energii elektrycznej i funkcjonowanie
wypożyczonego sprzętu. Możliwe jest także rozszerzenie pomocy
technicznej i realizacyjnej w cenie 60 zł netto za godzinę. 
 

DODATKI:



Materiał produkowany w studio może być zarówno nagrany na nośnik
pamięci (dysk zewnętrzny, pamięć USB) jaki i transmitowany na żywo 
w internecie. Transmisja prowadzona jest na Twoim kanale. (Jeśli
go nie masz, skontaktuj się z nami, podpowiemy jak go założyć).

GDZIE MOGĘ
TRANSMITOWAĆ?
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  Przykłady obsługiwanych serwisów do transmitowania:
 
•    YouTube / YouTube Gaming,
•    Facebook Live, 
•    Discord,
•    Twitch, 
•    Twitter / Periscope,
•    Mixer.com - FTL,
•    Mixer.com - RTMP,
•    Restream.io - RTMP,
•    Restream.io - FTL,
•    Steam,
•    Vimeo,
•    własna platforma.
 



ZDJĘCIA SALI
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KONTAKT

strona 8

Jakub Gibowski / koordynator transmisji

 transmisje@spnt.pl 

 +48 91 85 22 920          


