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BizTech Konsulting SA jest autoryzowanym integratorem innowacyjnych rozwiązań firmy 

ATEN, zapewniających komunikację, bezpieczne i wydajne udostępnianie informacji w  dowol-

nym miejscu oraz czasie.  

 

Wśród wielu produktów o różnorodnym zastosowaniu znajdują się profesjonalne systemy  

do wideokonferencji, które są nieodzowne podczas spotkań i różnych wydarzeń online.  

To praktyczne i zaawansowane technologicznie narzędzia do pracy, przeznaczone nie tylko dla profesjona-

listów. Dzięki ich wykorzystaniu, przeprowadzenie transmisji wideo nie będzie trudne i problematyczne,  

a mogą też dodatkowo umożliwić zrealizowanie ciekawej i efektownej transmisji wideo.  

 

ATEN oferuje również kompletne rozwiązania do przeprowadzania transmisji wideo, w tym odpowiedni 

sprzęt, kompatybilny z urządzeniami ATEN, m.in. kamery, mikrofony, statywy czy potrzebne okablowanie. 

 

Oto przykładowe urządzenie. 

Nowoczesne rozwiązania do wideokonferencji 

 

Czy chcesz prowadzić na żywo i w prosty sposób profesjonalne 

transmisje? 

Czy chcesz mieć wielkie studio produkcyjne w małym pudełku? 

Czy chcesz usprawnić pracę przy produkcji wideo? 

Wielokanałowy mikser - StreamLIVE™ PRO UC9040  

Streamowanie, przełączanie i nagrywanie w jednym urządzeniu 

Przenośne, wielofunkcyjne, wielokanałowe urządzenie 

miksujące audio/wideo, które w jednej kompaktowej 

obudowie zawiera: rejestrator, przełącznik, nadajnik, 

konwerter, rozdzielacz wideo i mikser audio.  
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Zalety i funkcje: 

 Ułatwienie i usprawnienie pracy przy produkcji w ideo. 

 Transmisja w jakości full HD na dwie platformy streamingowe w jednym czasie, przez 
połączenie Ethernet. 

 Przechwytywanie i miksowanie czterech sygnałów HDMI. 

 Źródła wideo HDMI są nadawane strumieniowo na żywo w wyższej jakości na platfor-
my, takie jak: YouTube Live, Facebook i Twitch. 

 Intuicyjna aplikacja, ułatw iająca monitorowanie i edycję układów  obrazów  oraz dosto-
sowywanie ustawień DVE, PiP lub PbP. 

 Konstrukcja typu „all-in-one”, upraszczająca przepływ pracy przy przesyłaniu strumieniowym - 
integruje przechwytywanie wideo 1080p, rejestrator wideo, przełącznik wideo, przesyłanie strumie-
niowe, koder, konwerter wideo, rozdzielacz wideo oraz mikser audio. 

 Nagrywanie 1080P – pozwala na nagrywanie i zapisywanie nagrania bezpośrednio do pliku,  
zewnętrznego dysku twardego lub pendrive przez USB. 

 Kompaktowy panel kontrolny miksera. 

 Intuicyjna i wydajna aplikacja – umożliwia zaprogramowanie do 8 scen z niestandardo-
wym układem wideo, podglądem i pełnoekranowym monitorowaniem programu, edycją w czasie 
rzeczywistym, przejściami w oszałamiających efektach wizualnych DVE, PbP lub PiP oraz nakładkami 
graficznymi i tekstowymi. 

 Przejście wideo DVE (Digital Video Effect), takie jak: kropka koła, wycinek okna, kropka, 
otwarte koło, zanikanie, serce, krzyżyk kreskowanie czy losowy kwadrat. 

 Zarządzanie podobne do scenorysów – szybkie i płynne sterowanie przejściami podczas wyda-
rzeń na żywo. 

 Zarządzanie dźwiękiem – wielokanałowe miksowanie dźwięku z tłumieniem, miernikami i balan-
sem dla każdego wejścia. 

 Bezwentylatorowy i zoptymalizowany termiczny system przepływu powietrza. 

 Lekka konstrukcja (niecałe 2 kg) – łatwość produkcji wideo w terenie. 

 Zabezpieczenie antykradzieżowe. 

 

StreamLIVE™ PRO UC9040 polecamy w szczególności: uczelniom, szkołom, korporacjom, kościołom,  
domom kultury, hotelom. Ten wielokanałowy mikser znajdzie zastosowanie wszędzie, gdzie chcemy  
przeprowadzić wydarzenie online. 
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