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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN HÌNH 4.0
VIỆT NAM

Thành lập năm 2017 với đội ngũ kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm phát triển

trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, truyền thông.
Tư vấn, cung cấp giải pháp tối ưu, sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực Phát
thanh - Truyền hình, Truyền thông, Digital Signage (thông tin và quảng cáo kỹ
thuật số).

Đạt giải thưởng Sao Khuê 2021 cho sản phẩm: Hệ thống quản lý xuất bản nội
dung đa nền tảng – lĩnh vực các nền tảng chuyển đổi số.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Hệ thống quản lý nội dung hội tụ và xuất bản đa nền tảng

Giải pháp quản lý truyền thanh thông minh IP Radio
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cung cấp ứng dụng đa nền tảng cho các Đài phát thanh,
Truyền hình tại Việt Nam

Tek4TV Digital Signage
Giải pháp quản lý hiển thị màn hình
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XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN HÌNH THẾ HỆ TIẾP THEO
(THEO GARTNER)
Là sự pha trộn truyền hình truyền thống và dịch vụ nội dung từ website.
Người dùng có thể tiếp cận đến các thông tin từ website như: thời tiết, tỷ giá, thông tin
sản phẩm, audio/video theo yêu cầu…trực tiếp từ màn hình TV mà không cần phải sử
dụng thiết bị có kết nối Internet nào khác.

Người dùng có thể chia sẻ, chấm điểm, bình luận…về các chương trình trực tiếp từ TV.
Các chương tình trên TV có thể tương tác trực tiếp với người xem thông qua các ứng
dụng mạng xã hội.

Người dùng có thể nhập vai vào các chương trình trên truyền hình với công nghệ 3D,
phân tích chuyển động, thực tại ảo…

TV Everywhere - Khán giả có thể xem được nội dung truyền hình tại tất cả các địa điểm
mà họ có thể đặt chân đến

Truyền hình kết nối đến các thiết bị hoặc dịch vụ khác trên nền Internet: Qua màn hình
ứng dụng truyền hình, người xem có thể mua sắm

Truyền hình tùy biến theo nhu cầu của người sử dụng.
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LỘ TRÌNH HOÁ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRONG TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
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CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRONG TRUYỀN HÌNH LÀ GÌ?
- Chuyển đổi số hoá không chỉ là chuyển đổi về

Trải nghiệm khán giả / khách hàng:

công nghệ.

Coi khán giả của Đài là khách hàng.
Khán giả được trải nghiệm các nội dung
của Đài theo xu thế mới

- Công nghệ chỉ là công cụ, phương tiện để tiến
hành chuyển đổi chứ không phải là mục đích của
quá trình chuyển đổi.
- Chuyển đổi số hóa không phải DỰ ÁN mà là một

Mô hình kinh doanh mới:

HÀNH TRÌNH.

Mở rộng nguồn thu đến từ: Quảng cáo,
truyền thông trên truyền hình truyền
thống, OTT, Facebook, Youtube....

Quy trình hoạt động:
Tin học hóa, ứng dụng công nghệ vào
toàn bộ quy trình vận hành của Đài
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XU THẾ HỘI TỤ TẠI VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và
internet đã làm thay đổi mạnh mẽ các
phương tiện truyền thông truyền thống và
từ đó đưa đến một xu thế toàn cầu là hội
tụ truyền thông đa nền tảng.
Để đáp ứng với xu thế mới này, Tek4TV
MCM là giải pháp làm thay đổi toàn diện
cách thức tiếp cận và xử lý dữ liệu truyền
thông đa phương tiện. Đây là giải pháp
theo mô hình hội tụ hiện đại có sự vận
hành theo hướng thống nhất, tận dụng tối
đa ưu thế về nhân lực đa phương tiện và
nền tảng công nghệ kỹ thuật số để sản
xuất ra các sản phẩm được phân phối trên
đa nền tảng.
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LỢI ÍCH KHI TRIỂN KHAI
TEK4TV MCM TẠI CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH
Tập trung dữ liệu, tránh phân tán, mất mát dữ liệu.

Hợp lý hoá quy trình tác nghiệp, sản xuất. Tự động hoá hoàn toàn
việc tương tác giữa các bộ phận.

Tăng năng suất lao động, tối ưu hoá nguồn lực hạ tầng.

Lãnh đạo Đài có thể điều hành toàn bộ quá trình sản xuất ở bất kỳ đâu.

Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Hỗ trợ lập báo cáo, lên kế hoạch phục vụ công tác tổ chức, tài chính.
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KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
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Tek4TV Statistic
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

❖

Tek4TV Statistic là phần mềm cung cấp bảng tin cho toàn bộ người dùng.
Phần mềm là nơi lưu trữ tất cả thông tin nội bộ hay bài viết, người dùng có
thể xem lại bất cứ lúc nào.
Hệ thống phần mềm sử dụng bảng tin để đưa các thông báo nhanh và cung
cấp đường link nhanh để xử lý các yêu cầu của Hệ thống.
▪ Các thông báo quan trọng được truyền đạt tới nhân viên một cách
nhanh nhất, giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả.
▪ Hiển thị tất cả thông báo về tương tác trong hệ thống, công việc hay các
đề xuất cần phê duyệt trên thanh trạng thái.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Hiển thị trạng thái, thống kê và theo dõi công việc cá nhân
trong hệ thống nội bộ.

➢ Tùy biến hiển thị bảng tin cá nhân:
▪ Nội dung hiển thị sẽ được ưu tiên theo mức độ quan
trọng mà người dùng điều chỉnh.

▪ Cho phép thêm, sửa, xóa, chỉnh sửa kích thước và kéo
thả vị trí của các widget (Clock,Work...) trên bảng tin.

➢ Nhúng các trang web khác vào bảng tin hệ thống.
➢ Quyền đăng tin được quản lý bởi admin.
➢ Hỗ trợ truy cập từ mobile.
14

Tek4TV
User Manager
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

Tek4TV User Manager là phần mềm chịu trách nhiệm tạo và quản lý người
dùng hệ thống.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Quản lý người dùng, Có khả năng tích hợp với AD (Active
Directory) để tiện cho người sử dụng.

➢ Có thế thực hiện việc truy cập 02 bước bằng cách tích hợp
với phần mềm Google Authenticator hoặc Microsoft
Authenticator.

➢ Quản lý người dùng theo IP truy cập và giờ có thể truy cập hệ
thống.

➢ Tìm kiếm người dùng.
➢ Quản lý nhóm người dùng.
➢ Xuất báo cáo người dùng.
18

TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Tự động tạo danh sách nhân sự từ danh sách người sử dụng
và quản lý độc lập.

➢ Quản lý người dùng theo phòng ban, nhóm người dùng.
➢ Cài đặt theme, ảnh đại diện theo người dùng.
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Tek4TV
Role Manager
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖
❖
❖
❖

Tek4TV User Manager là phần mềm chịu trách nhiệm tạo và quản lý quyền
người dùng trong hệ thống
Quyền người sử dụng phản ánh chính xác trách nhiệm của từng người
trong tổ chức.
Hệ thống hiển thị chức năng và cấu hình theo đúng người sử dụng.
Các chức năng không được phân quyền sẽ không thấy hoặc không sử dụng
được. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ có thông báo rõ ràng đến người d
ùng khi người dùng cố gắng sử dụng chức năng.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Phân quyền người sử dụng chi tiết từ tính năng đến quyền
hiển thị, từ module cho đến từng tin bài, media trong hệ
thống theo nhóm, phòng, ban ...

➢ Tạo, xem chi tiết, quản lý quyền người dùng.
➢ Tạo, xem chi tiết, quản lý phân quyền.
➢ Tạo, xem chi tiết, quản lý site map.
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Tek4TV ANS
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖
❖

❖

Tek4TV ANS là phần mềm chịu trách nhiệm quản lý các phần mềm chạy ng
ầm trong hệ thống.
Cho phép Admin được dễ dàng giám sát và quản trị hoạt động hệ thống,
đặt thông số cho các tiến trình ngầm, tắt, bật dịch vụ, debug và xử lý sự cố
từ bất kỳ đâu qua giao diện web hiện đại.
Giám sát thông tin, lịch sử của các tiến trình mà không cần truy cập trực
tiếp vào từng server dịch vụ.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Thêm mới, quản lý dịch vụ chạy ngầm theo địa chỉ IP.
➢ Xem nhật ký lỗi, Debug các tiến trình.
➢ Bật, tắt, khởi động lại các tiến trình từ xa.
➢ Tìm kiếm các tiến trình.

➢ Tìm kiếm tiến trình theo trạng thái.
➢ Thiết lập độ ưu tiên cho từng tiến trình trong hệ thống.
➢ Cho phép thiết lập số luồng xử lý trên từng máy chạy dịch
vụ theo loại dịch vụ.

27

TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Giám sát hệ thống theo thời gian thực.
➢ Tạo nhóm dịch vụ cần giám sát (ví dụ nhóm các tác vụ làm
thumbnail, import, transcode...).

➢ Theo dõi lịch sử các dịch vụ ngầm và can thiệp vào các
dịch vụ đang diễn ra để khắc phục các sự cố hoặc thay đổi
theo hoàn cảnh của công việc hiện tại.
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Tek4TV Workflow
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖
❖

❖

❖
❖

Tek4TV Workflow là giải pháp cho phép người quản trị định nghĩa quy trình
làm việc của đơn vị.
Hệ thống cung cấp cách quản trị quy trình bằng cách kéo thả, tạo trạng thái
một cách sinh động, giúp người dùng dễ quản lý, nắm bắt, cấu hình quy trình
một cách nhanh chóng, đơn giản.
Được sử dụng với các modul phần mềm quản lý và các phần mềm chạy ngầm.
Workflow kết hợp toàn bộ các tác vụ, dịch vụ của hệ thống lên media thành
một hệ thống luôn chạy với đủ thông tin trạng thái cập nhật bất kỳ thời điểm
nào của hệ thống.
Workflow luôn chạy và hiển thị trạng thái công việc thời gian thực. Không hạn
chế số lượng workflow.
Workflow được áp dụng cho quản lý tin bài và media cho phép cấu hình hệ
thống với quy trình làm việc ở mức độ phức tạp cao một cách nhanh chóng.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Thiết kế workflow đơn giản, dễ sử dụng bằng cách kéo thả
và design đẹp mắt, chuyên nghiệp.

➢ Thêm mới, thay đổi quy trình, trạng thái, hoán chuyển giữa
các trạng thái.

➢ Gán vai trò, quyền với mỗi trạng thái. Mỗi vai trò đều có thể
gán các hành động riêng.

➢ Phân biệt các trạng thái bằng các màu sắc, biểu tượng riêng,
giúp dễ nhận biết.

➢ Cấu hình hệ thống Notify bằng Email mỗi khi chuyển trạng
thái đến từng người dùng.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Việc xây dựng workflow được thực hiện một cách dễ dàng
với giao diện đồ họa, mỗi bước thực hiện của workflow được
phân công cho nhân sự/ nhóm nhân sự một cách chặt chẽ.

➢ Ở mỗi trạng thái, mỗi tác vụ, hành động đều được gán quyền
riêng, giúp quy trình trở lên linh hoạt, mềm dẻo hơn.

➢ Hỗ trợ tạo quy trình bằng cách thức kéo thả đơn giản, giúp
việc cấu hình tường minh, thuận tiện, nhanh chóng

➢ Hỗ trợ giám sát thực hiện quy trình. Hỗ trợ hiển thị, thông
báo thời hạn hoàn thành đến người dùng, lãnh đạo.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Cho phép phóng to/thu nhỏ workflow bằng cách cuộn chuột.
➢ Cho phép nhân bản một Workflow có sẵn.
➢ Quản lý Workflow theo version.

➢ Cập nhập Workflow cũ bằng Workflow mới, thay thế hoặc giữ
nguyên những tiến trình đã chạy trong hệ thống.

➢ Cho phép thiết lập các điều kiện cho một bước công việc, có
thể được thực hiện chỉ khi xảy ra các điều kiện cần và đủ.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Cho phép tích hợp Workflow và các cấu hình khác để thực
hiện các tác vụ chuyển đổi dữ liệu hoặc thay đổi các vị trí lưu
trữ của media.

➢ Thiết lập khai báo cho workflow:
▪ Hỗ trợ người dùng chủ động khai báo và thiết kế một
Workflow mới dựa trên quy trình thực tế của đơn vị, tự
động nhận các vị trí công việc dựa trên cấu hình và
phân quyền hệ thống, cho phép lưu lại chi tiết các bước
công việc một cách minh bạch.

▪ Cho phép thiết lập gửi thông báo tương ứng với các
bước trong quy trình để người dùng nắm được thông
tin chính xác.
35

Tek4TV CMS
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

❖

Tek4TV CMS bao gồm các tính năng quản lý, tính năng hỗ trợ xuyên suốt
quá trình từ đăng ký sản xuất đến khi hoàn thành video thành phẩm. Vì
vậy, hệ thống Tek4TV CMS có thể hỗ trợ tất cả các phóng viên, kỹ thuật viên,
thư ký biên tập… trong việc đăng ký, sản xuất, quản lý, sử dụng lại các
chương trình phát thanh, truyền hình.
Cho phép phóng viên, biên tập viên được đăng ký ý tưởng, nội dung và kịch
bản vào hệ thống quản lý để nhận được sự chấp thuận thực hiện, sửa đổi
hay từ chối thực hiện chương trình truyền hình dựa theo workflow cấu
hình trong hệ thống.
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

❖

❖

Với nhiệm vụ mang đến trải nghiệm mới cũng như cách thức đăng ký tác
nghiệp mới cho toàn bộ biên tập viên, cũng như lãnh đạo trong đơn vị. Giờ
đây chỉ với thiết bị kết nối Internet, người dùng có thể đăng ký và phê
duyệt tin bài mọi lúc, mọi nơi.
Để đăng ký sản xuất, người dùng đăng nhập tài khoản của mình. Tại đây sẽ
có danh sách các chương trình được sắp xếp theo chuyên mục, theo trạng
thái, theo thể loại. Người dùng có thể tìm kiếm các chương trình mong
muốn.
Hệ thống có khả năng đăng ký sản xuất linh hoạt, mềm dẻo đáp ứng đầy đủ
các thông tin của những chương trình phức tạp nhất, đồng thời đáp ứng
được các quy trình sản xuất của các đơn vị.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Đăng ký đề tài
➢ Nhập nội dung hoặc đính kèm kịch bản, ý tưởng.
➢ Khai báo nhân sự yêu cầu, hoặc chỉ định nhân sự tham gia.
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái của nhân sự, và đưa
ra các nhân sự chưa tham gia vào đề tài.

➢ Khai báo hoặc chỉ định thiết bị, dụng cụ yêu cầu.
➢ Khai báo dự toán kinh phí, các khoản chi, dự trù chi của đề
tài

➢ Đăng ký địa điểm diễn ra đề tài, lịch xe nếu cần thiết.

➢ Hỗ trợ in mẫu phiếu đăng ký sản xuất, phiếu đề xuất kinh
phí, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Đăng ký đề tài
➢ Hiển thị theo thời gian thực tên người dùng khi nhiều người
cùng thực hiện chung cùng một tin bài

➢ Có track change, ghi lại quá trình chỉnh sửa các văn bản (đề
cương, kịch bản, lời bình) ghi nhận đầy đủ thông tin về
người sửa và thời gian thay đổi

➢ Tìm kiếm toàn văn, kết hợp lọc các trường quan trọng cho
kết quả chính xác.

➢ Xem tổng quan trạng thái của các tin bài đang được xử lý ở
khâu nào.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Phê duyệt sản xuất
➢ Xem thông tin các đề tài được đăng ký sản xuất.
➢ Tiến hành kiểm duyệt, chỉnh sửa kịch bản, thông tin.
➢ Thêm yêu cầu và duyệt đề tài.
➢ Tích hợp hệ thống kiểm duyệt nhiều cấp theo Workflow, hệ
thống comment trao đổi ý kiến về tin bài.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Phân lịch nhân sự, thiết bị
➢ Duyệt đăng ký thiết bị, nhân sự.
➢ Tiến hành kiểm duyệt nhân sự, thiết bị, dự trù kinh phí sản
xuất của đề tài.

➢ Phân lịch thiết bị, nhân sự.
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Tek4TV MAM

44

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

❖

Tek4TV MAM (Media Asset Management) là hệ thống quản lý tài nguyên
số. Giải pháp của Tek4TV là một hệ thống tổng thể dựa trên nền tảng kiến
trúc phân tán. Điều này cho phép các thành phần trong hệ thống được tích
hợp chặt chẽ với nhau nhưng cũng rất dễ dàng nâng cấp, mở rộng từng
thành phần trong tương lai.
Giải pháp cho phép tích hợp với hầu hết các hệ thống lưu trữ phổ biến trên
thị trường hiện nay mà không giới hạn dung lượng lưu trữ hay số lượng
người dùng.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Media
➢ Quản lý sản phẩm hoàn chỉnh của Đài, đảm bảo việc tổ chức
lưu trữ và tìm kiếm nhanh chóng các chương trình hoàn
chỉnh.

➢ Cho phép xem media ở lowress từ bất kỳ vị trí nào trong hệ
thống.

➢ Quyền được thay đổi một số metadata được gán mặc định
cho người tạo lập và được cấp linh hoạt trong hệ thống.

➢ Workflow thực chất được áp trực tiếp lên media, mỗi media
được gán một workflow riêng hoặc chung tùy thể loại và tùy
tác giả.

➢ Cho phép chấm điểm đánh giá media
➢ Nhận xét media chi tiết đến từng frame
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Media
➢ Hỗ trợ theo dõi mức âm thanh khi preview (trên các trình
duyệt hỗ trợ).

➢ Cho phép hiển thị nhiều phiên bản của video và tùy chọn
phiên bản muốn sử dụng.

➢ Cho phép quản lý nhiều loại file của cùng một đề tài để sử
dụng cho các mục đích khác nhau.

➢ Cho phép hiển thị nhiều phiên bản của video và tùy chọn
phiên bản muốn sử dụng.

➢ Tìm kiếm toàn văn kết hợp tìm kiếm nâng cao.
➢ Hiển thị các trạng thái lưu trữ của file.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Media
➢ Tích hợp với hệ thống dịch vụ ngầm cho phép truy cập các
tác vụ đã thực hiện trên từng file (transcode, thumbnail,
import…), có thể thực hiện các tác vụ (trong danh sách cho
phép) bằng tay mà không cần can thiệp trực tiếp vào
Workflow.

➢ Tích hợp hệ thống kiểm duyệt nhiều cấp theo Workflow, hệ
thống comment trao đổi ý kiến về file.

➢ Chỉnh sửa, cập nhật thông tin Media.
➢ Thay đổi ảnh đại diện.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Media
➢ Tek4TV MAM cung cấp giao diện playback video với đầy đủ
công cụ của 1 hệ thống chuyên nghiệp (Play, Stop, Fast
Forward, Back Forward, Next Frame, Pre Frame, MarkIn,
MarkOut, Shutter…).

➢ Cung cấp tính năng nhập comment từng vị trí timecode.
➢ Xem lại các phiên bản duyệt trước đó.
➢ Cung cấp công cụ tạo phụ đề theo ngôn ngữ chung của hệ
thống.

➢ Phụ đề được tạo theo time code cụ thể chi tiết trên video clip.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Media
➢ Dữ liệu phụ đề được lưu song song với video clip trong hệ
thống.

➢ Tạo phụ đề với nhiều ngôn ngữ đồng thời. Cho phép trao đổi
bản quyền giữa các đơn vị sản xuất.

➢ Cung cấp công cụ xem video clip kèm phụ đề được chọn.
(overlay subtitle).
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Lưu trữ
➢ Với khả năng quản lý lưu trữ tập trung, Hệ thống hợp nhất
máy ảo và lưu trữ.

➢ Cho phép mở rộng đồng thời cả dung lượng lưu trữ và băng
thông hệ thống bằng cách thêm node lưu trữ.

➢ Cho phép bảo vệ dữ liệu không mất mát khi hỏng 1 node
hoặc nhiều đĩa cứng.

➢ Cơ chế bảo vệ dữ liệu linh hoạt, có thể thiết lâp mức độ bảo
vệ dữ liệu cho từng thư mục.

➢ Hỗ trợ các tính năng Replicate, dữ liệu được replicate tới ít
nhất 1 node trong hệ thống
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Quản lý Lưu trữ
➢ Hỗ trợ tính năng Data ReBalancing, san dữ liệu đều trên các
node trong hệ thống

➢ Hỗ trợ đồng thời cả Object, Block và File Storage
➢ Hỗ trợ các giao thức NFS, SMB
➢ Hỗ trợ LDAP/AD
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Tek4TV MAM Client

54

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

Tek4TV MAM CLIENT - tính năng cho phép ingest tài nguyên số từ các máy tr
ạm vào hệ thống để phục vụ việc khai thá c, kiẻ m duyẹ t file online. Tính năng c
ho phép người dùng trong mạng nội bộ có thể xem trực tiếp video và hạn chế
với người dùng từ internet bằng việc chỉ cho phép xem thông tin metadata, ki
ểm duyệt, chỉnh sửa metadata.

❖

Bên cạnh đó để phục vụ cho việc khai thác, sử dụng lại các nội dung chương tr
ình đã có, hệ thống cho phép người dùng tiến hành tải toàn bộ nội dung file,
metadata, kịch bản chi tiết…
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, mỗi khi người dùng ingest chương trình, hệ
thống sẽ tự động băm MD5 ứng với mỗi chương trình. Khi nào người dùng xe
m, hoặc tiến hành tải chương trình xuống, hệ thống sẽ tiến hành băm lại video
và so sánh mã băm MD5 ban đầu. Bất kỳ thay đổi nào của mã băm MD5 đều sẽ
ngăn chặn xem, tải dữ liệu xuống và báo lại thông tin về sự toàn vẹn cho ngườ
i dùng.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Người dùng upload dữ liệu lên hệ thống theo chuyên mục được
phân quyền.

➢ Ingest từng file hoặc từng thư mục
➢ Kiểm tra chất lượng chương trình: kiểm tra timecode, xem trư
ớc file, kiểm tra âm thanh của file.

➢ Chọn frame bất kỳ của file làm ảnh đại diện.
➢ Tạo và quản lý thông tin Metadata: nội dung có thể nhập trực ti
ếp, hoặc nhập sẵn từ file Excel.

➢ Đính kèm kịch bản chi tiết, timecode của file.
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Thông tin kiểm tra định dạng được cấu hình trên workflow bởi
người quản trị.

➢ Có thể kết hợp với workflow để check các file sai định dạng yêu
cầu.

➢ Hỗ trợ ingest file thô từ thẻ của Sony, Panasonic...
➢ Hoạt động hoàn toàn trên nền tảng web, có thể thực hiện inges
t từ vị trí bất kỳ miễn là có kết nối mạng.

➢ Đảm bảo an toàn dữ liệu hệ thống
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TÍNH NĂNG CHÍNH

➢ Có khả năng kiểm tra media, thông tin MediaInfo của file để loạ
i bỏ các file không tương thích với định dạng media chuẩn của
hệ thống.

➢ Quản lý kịch bản.
➢ Tạm dừng, tự động đẩy các file tiếp theo.
➢ Cho phép kéo thả thư mục chứa file, hệ thống sẽ tự động tìm và
ingest tất cả các file có trong thư mục đó.

➢ Duyệt chương trình.

➢ Truy xuất nhanh đến các chương trình chờ xử lý
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Tek4TV Playlist
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

Tek4TV Playlist cung cấp giao diện thân thiện cho phép người dùng hiển
thị các thông tin metadata phục vụ cho việc lập lịch trở nên đơn giản.

❖

Tek4TV Playlist cho phép bất kỳ thay đổi nào đối với lịch phát sóng mà
không gây ra hiện tượng bỏ qua và khóa chương trình, đặc biệt cho phép
chỉnh sửa, cắt cúp, thay đổi vị trí tất cả các chương trình ngoại trừ chươn
trình đang được phát sóng.

❖

Đối với phát sóng tự động, Tek4TV Playlist cho phép lập lịch thời gian
cố định để phát sóng trong nhiều tuần tới.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Giao diện lập lịch phát sóng bằng tiếng Việt đơn giản thân
thiện với người sử dụng.

➢ Lập lịch ngày cho chương trình phát sóng.
➢ Hỗ trợ hầu hết format và container của nguồn file phát sóng
khác nhau trong cùng một danh sách phát sóng như: Video,
Ảnh đồ họa… từ lưu trữ trung tâm, các nguồn trực tiếp từ
hiện trường, xe màu, tín hiệu từ vệ tinh.

➢ Cho phép thư ký biên tập có thể tạo lịch phát sóng và gửi đến
các cấp lãnh đạo xin phê duyệt lịch.

➢ Lịch phát sóng sau khi được phê duyệt sẽ tự động gắp file
sang storage server để chuẩn bị cho công tác phát sóng của
các đạo diễn phát sóng.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Lịch phát sóng hiển thị time code, mark in, mark out,
duration… cập nhật theo thời gian thực chính xác đến từng
frame đối với từng file phát sóng, giúp người lập lịch tính
toán được các khung giờ phát sóng chính xác nhất.

➢ Hỗ trợ người dùng thêm mới từng chương trình trong lịch
phát sóng.

➢ Toàn bộ thông tin lập lịch dựa trên metadata trong hệ thống
để đảm bảo toàn bộ danh sách phát sóng có trong hệ thống
quản lý. Thực hiện chèn, thêm bớt, khóa cứng giờ bất kỳ
chương trình nào.

➢ Hỗ trợ kéo thả, thay đổi vị trí linh hoạt
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Hỗ trợ người dùng thêm nhiều chương trình trong lịch phát
sóng bằng cách import file excel lịch phát sóng lên hệ thống.

➢ Hỗ trợ di chuyển kéo thả vị trí các file trong lịch phát sóng
mà không ảnh hưởng đến tín hiệu phát.

➢ Hỗ trợ cài quảng cáo giữa chương trình, khóa lịch cấm thay đ
ổi sau thời gian quy định.

➢ Hỗ trợ thay đổi nguồn file phát sóng mà không bị đen hình
hoặc gián đoạn tín hiệu, hỗ trợ transition khi chuyển nguồn
phát.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Hỗ trợ chèn quảng cáo giữa file sử dụng chế độ mark in,
mark out để đánh dấu không phải cắt file ra nhiều phần
xuống storage.

➢ Hẹn giờ phát sóng cho từng file hoặc playlist.
➢ Duyệt lịch và xuất file theo template có sẵn

➢ Đánh dấu chương trình trực tiếp dễ
➢ Hỗ trợ lập lịch phát sóng 24/7 theo template.
➢ Hỗ trợ chèn CG quảng cáo theo từng file phát sóng.

➢ Xem trước danh sách phát
➢ Lưu lại toàn bộ các phiên bản và dễ dàng kích hoạt phiên bản
cũ
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Tek4TV Automation
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV AUTOMATION cho phép bất kỳ thay đổi nào đối với lịch phát sóng
mà không gây ra hiện tượng bỏ qua và khóa chương trình, đặc biệt cho
phép chỉnh sửa, cắt cúp, thay đổi vị trí tất cả các chương trình ngoại trừ
chương trình đang được phát sóng.

❖

Tek4TV AUTOMATION cho phép đồng bộ lịch phát sóng sang hệ thống
Phát sóng bên thứ 3 qua giao diện API hoặc qua việc xuất file XML.
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TÍNH NĂNG CHÍNH
➢ Cho phép đặt thời gian giới hạn đồng bộ lịch phát sóng.

➢ Tự động chuyển file có trong lịch phát sóng tới bộ lưu trữ
file phát sóng.

➢ Thứ tự danh sách phát sóng có thể thay đổi một cách nhanh
chóng bằng các lệnh như phát chương trình tiếp theo hoặc
nhảy đến một chương trình bất kỳ nào để phát. Những thay
đổi thứ tự như vậy được thực hiện một cách liền mạch mà
không gây ảnh hưởng đến tín hiệu phát sóng hiện tại.

➢ Lịch phát sóng hiển thị timecode, mark in, mark out,
duration… cập nhật theo thời gian thực chính xác đến từng
frame đối với từng file phát sóng, giúp người lập lịch tính
toán được các khung giờ phát sóng chính xác nhất.
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Tek4TV CPM
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖
❖

TEK4TV CPM là giải pháp cho phép quản lý và phân phối nội dung video,
nội dung bài viết trên nền tảng OTT. TEK4TV CPM hỗ trợ quản lý file xuất
bản OTT. Cho phép media xuất hiện/ không xuất hiện trên hệ thống OTT.
Tek4TV CPM bao gồm các tính năng cơ bản:
▪ Quản lý metadata, Nội dung và kênh live
▪ Quản lý lịch phát sóng
▪ Quản lý Player
▪ Quản lý Catchup
▪ Cung cấp API cho phép tích hợp với hệ thống OTT
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Quản lý METADATA, NỘI DUNG VÀ KÊNH LIVE

➢ Hệ thống hỗ trợ quản lý metadata của cả các nội dung VOD
và kênh Live.
▪
Quản lý metadata của nội dung VOD: cho phép
quản lý metadata với 44 trường thông tin khác
nhau. Tuy nhiên để thuận tiện cho công việc của
Phóng viên, Biên tập viên, hệ thống cho phép nhập
các trường metadata này theo mẫu cho trước.
▪
Quản lý metadata của kênh Live: Đối với các kênh
Live, Hệ thống hỗ trợ cho phép quản lý metadata
với 10 trường dữ liệu khác nhau.
➢ Hệ thống có thể được cấu hình để tăng hoặc giảm số trường
metadata theo yêu cầu của Đài.

➢ Hỗ trợ nhiều định dạng: H265 (HEVC); H264; MPEG2
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Quản lý Lịch phát sóng (EPG)
➢ Hệ thống cung cấp nền tảng xử lý thông tin chương trình nhỏ
gọn cho các nhà khai thác truyền hình cable. Nó cho phép
thu thập thông tin chương trình linh hoạt từ nhiều nguồn
khác nhau. Hệ thống cho phép cấu hình một cách đơn giản và
dễ dàng ngay cả với các cài đặt nâng cao. Cấu hình đầu ra do
người dùng xác định một cách linh hoạt.

➢ Module EPG tạo thông tin EPG đầy đủ bao gồm các chương
trình hiện tại, các chương trình tiếp theo và lịch phát thực tế
và các luồng Stream khác. Hệ thống cho phép kiểm soát tốc
độ phát và lên lịch theo thứ tự ưu tiên trên luồng EPG. Cho
phép cấu hình tùy chọn tạo và sử dụng các luồng video đi, do
đó mang lại hiệu quả sử dụng băng thông tối ưu.
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Quản lý Player
➢ Hệ thống cho phép quản lý các Player trên các loại thiết bị
khác nhau, cho phép cấu hình thu thập các thông tin từ người
dùng để làm thông tin thô cho các hệ thống phân tích. Một
tính năng nổi bật của trình quản lý player là cho phép khán
giả tiếp tục xem nội dung tại thời điểm người đó dừng lại.

➢ Trình quản lý Player cũng cho phép hỗ trợ multi bitrate trên
Player, hỗ trong người dùng quản trị thay đổi giao diện của
player, cho phép kích hoạt tính năng hỗ trợ phát video 360
độ trên nền tảng web.

➢ Một phần không thể thiếu của trình quản lý player đó là tính
năng tích hợp quảng cáo giúp các Đài có công cụ phát quảng
cáo cho khách hàng theo time code mong muốn mà không
cần thay đổi video cũng như lịch phát sóng. Tính năng này
cho phép phát các video quảng cáo dành riêng cho hệ thống
OTT.
77

Quản lý Catchup

➢ Module Catch Up là module cho phép hệ thống cung cấp
truyền hình xem lại cho khán giả. Với sự hỗ trợ của module
EPG, khán giả có thể xem lại các chương trình tại đúng thời
điểm bắt đầu chương trình.

➢ Các video Catch Up của mỗi kênh thường được lưu trữ trong
vòng 3 đến 7 ngày, tuy nhiên có thể tăng hoặc giảm thời gian
lưu trữ theo yêu cầu của từng Đài.

➢ Với các video Catch Up, Player hỗ trợ phát video, phát tiếp
video, tắt video, dừng video, hỗ trợ tua đến thời điểm mong
muốn xem video.
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Tek4TV NEWS
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV NEWS là module cho phép quản lý tư liệu tiền kỳ (PAM). Media
được phân loại theo chủ đề, dự án, phân cảnh và tag để hỗ trợ công tác
dựng, cần module ingest licence để nạp nguyên thư mục thẻ quay vào hệ
thống. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh, xem trước bằng lowress (cần có licence
lowress), mark in, mark out, comment, cue... Ingest toàn thẻ/toàn bộ thư
mục chỉ định vào project với sự phân biệt các thẻ sau khi ingest.
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Tính năng chính

➢ Media được phân loại theo chủ đề, phân cảnh và tag để hỗ
trợ công tác dựng.

➢ Hỗ trợ tìm kiếm nhanh, xem trước bằng lowress, mark in,
out...

➢ Tự động tìm kiếm phân cảnh trong tư liệu.
➢ Ingest toàn thẻ/toàn bộ thư mục chỉ định vào project với sự
phân biệt các thẻ sau khi ingest.
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Tek4TV
Adobe Plugin

83

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV ADOBE PLUGIN là module truy cập PAM từ máy client cho phép
tương tác với PAM để cung cấp tư liệu dựng cho Adobe. Kiểm soát môi
trường dựng để đảm bảo khả năng dựng lowress hoàn chỉnh trên Adobe và
tự động chuyển đổi sang Highress ngay lập tức khi có nhu cầu render ra
chất lượng cao. Hệ thống nhờ đó cho phép thực hiện việc dựng không phụ
thuộc độ phân giải trên bất kỳ máy dựng cấu hình yếu nào. Kiểm soát môi
trường xuất file để đảm bảo chương trình xuất ra được tự động kiểm soát
bởi MAM.
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Tính năng chính

Adobe Plug-in chạy trong môi trường phần mềm dựng video
Adobe Premiere, cho phép:

➢ Tương tác với PAM để cung cấp tư liệu dựng cho Adobe.
➢ Kiểm soát môi trường dựng để đảm bảo khả năng dựng
lowress hoàn chỉnh trên Adobe và tự động chuyển đổi sang
Highress ngay lập tức khi có nhu cầu render ra chất lượng
cao.

➢ Cho phép thực hiện việc dựng không phụ thuộc độ phân giải
trên bất kỳ máy dựng cấu hình yếu nào.

➢ Kiểm soát môi trường xuất file để đảm bảo chương trình xuất
ra được tự động kiểm soát bởi MAM.
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Tek4TV Thumbnail

83

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV THUMBNAIL là dịch vụ tự động tạo thumbnail từ các file video đã
upload. Có thể trích xuất bằng tay các thumbmail khi duyệt file phân giải
thấp. Có thể dùng ảnh nhập từ ngoài vào để dùng cho thumbnail để dùng

cho EPG, OTT.
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Tính năng chính

➢ Tự động tạo Thumbnail từ các video đã upload.

➢ Có thể trích xuất bằng tay các thumbnail khi duyệt file phân
giải thấp.

➢ Có thể dùng ảnh nhận từ ngoài vào làm thumbnail để dùng
cho OTT.

➢ Hỗ trợ tạo số lượng thumbnail theo yêu cầu.
➢ Hỗ trợ tạo thumbnail theo thời lượng video.
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Tek4TV Lowress
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV LOWRESS là dịch vụ tự động tạo file phân giải thấp từ các file đã
được upload hoặc ingest vào hệ thống. Dịch vụ đóng vai trò quan trọng tro
ng việc hỗ trợ duyệt online, xem trước nội dung video trong quá trình

dự

ng video và kiểm duyệt phát sóng.
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Tính năng chính

➢ Tự động tạo file phân giải thấp từ các file đã được upload hoặc
ingest vào hệ thống.

➢ Hỗ trợ xử lý đa luồng và tự động phân tải trên nhiều server.
➢ Việc tạo/không tạo file phân giải thấp của media dựa trên thông
tin cấu hình trên workflow gắn với media đó.
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Tek4TV JPRO
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV JPRO cho phép hệ thống thông báo với người dùng qua email.
Email kích hoạt được cấu hình theo quy trình công việc như là một phần
của trình tạo công việc. Không bao gồm Mail server.
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Tính năng chính

➢ Cho phép hệ thống thông báo với người dùng qua email.
➢ Email kích hoạt được cấu hình theo quy trình công việc như
là một phần của trình tạo công việc.

➢ Dịch vụ không bao gồm Mail server.
➢ Cho phép quản lý, cấu hình email gửi thông tin đến người
dùng theo quy trình tác nghiệp.
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Tek4TV
Media Converter
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV MEDIA CONVERTER hỗ trợ tự động chuyển đổi định dạng/ format
file bất kỳ về định dạng file chuẩn để phát sóng. 1 License phần mềm hỗ trợ
máy chủ transcode với 16 core CPU.

❖

Tự động chuyển đổi định dạng / format file thành tối thiểu 03 độ phân giải:
1080P, 720P, 360P để xuất bản nên OTT.

❖

Tự động chuyển đổi định dạng luồng live thành tối thiểu 03 độ phân giải:

1080P, 720P, 360P.
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Tính năng chính

➢ Tự động chuyển đổi định dạng/ format file bất kỳ về định
dạng file chuẩn để phát sóng.

➢ Hỗ trợ xử lý đa luồng và tự động phân tải trên nhiều server.
➢ Hỗ trợ chuyển đổi định dạng format với nhiều profile khác
nhau.

➢ Hỗ trợ chuyển đổi định dạng phù hợp với các mạng xã hội:
Facebook, Youtube.
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Tek4TV FTP

103

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV FTP hỗ trợ truyền file giữa các khu vực lưu trữ khác nhau trong hệ
thống bằng giao thức FTP.

❖

Hỗ trợ truyền file dung lượng lớn trong hệ thống và giữa các hệ thống được
liên kết.
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Tính năng chính

➢ Tạo, quản lý người dùng FTP.
➢ Tạo và quản lý thư mục tự động truyền file theo quy trình
làm việc.
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Tek4TV
Content Moderation
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

TEK4TV CONTENT MODERATION hỗ trợ kiểm duyệt nội dung với nhiều
cấp độ theo quy trình làm việc.

❖

TEK4TV CONTENT MODERATION hỗ trợ comment tại từng timecode trên
video.

❖

Hỗ trợ Mark in, Mark out video.

❖

Hỗ trợ xem lại nội dung comment ở lần kiểm duyệt tiếp theo.
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Tính năng chính

➢ Cho phép kiểm duyệt nội dung ở nhiều cấp độ, xuyên suốt
trong cả quá trình, phối hợp chặt chẽ với module workflow.

➢ Số cấp kiểm duyệt được quy định trên workflow.
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Tek4TV OTT

111

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
❖

❖
❖

Cung cấp hệ thống dịch vụ phục vụ ứng dụng mobile kết nối lấy dữ liệu từ
hệ thống bao gồm thông tin mô tả nội dung số, trạng thái phát sóng, thông
tin lịch phát sóng trên Fanpage, Youtube, Zalo…., App di động iOS, App di
động Android.
Website cung cấp thông tin, truyền video online…
Cung cấp, Quản lý dữ liệu phân phối nội dung số cho các ứng dụng bao gồm:
▪ Phần mềm CMS Back End
▪ App di động Front End dành cho người dùng, gồm App di động iOS và
App di động Android
▪ Website CMS cung cấp thông tin, truyền video online…
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Phần mềm CMS Back End

➢ Quản lý thông tin mô tả nội dung số được phân phối trên
nền tảng OTT.

➢ Quản lý thông tin lịch phát sóng
➢ Quản lý SEO nội dung
➢ Quản lý các tin liên quan
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Ứng dụng iOS (Tek4TV iOS App)
và Android (tek4TV Android App)
➢ Phát tín hiệu phát sóng trực tiếp trên app di động.

➢ Hiển thị lịch phát sóng theo ngày.
➢ Phát nội dung số theo yêu cầu: người dùng tự chọn lựa xem nội
dung số mong muốn.

➢ Liệt kê các nội dung số trong hệ thống theo thể loại, theo chuyên
mục và theo tính chất nổi bật.

➢ Hoạt động trên hệ điều hành Android và iOS.
➢ Đáp ứng các tiêu chuẩn của Google và Apple cho các ứng dụng
được đưa lên store.

➢ Được thiết kế theo giao diện hiện đại.
114

Website CMS cung cấp thông tin, truyền video online
(Tek4TV Portal)
➢ Dành cho người dùng Website di động iOS và Website di
động Android và trên PC… cho phép người xem, tìm kiếm dễ
dàng, đẹp mắt.

➢ Phát tín hiệu phát sóng trực tiếp trên hai luồng của trang
chủ.

➢ Hiển thị lịch phát sóng theo ngày.
➢ Phát nội dung số theo yêu cầu: người dùng tự chọn lựa xem
nội dung số mong muốn.

➢ Liệt kê các nội dung số trong hệ thống theo thể loại, theo
chuyên mục và theo tính chất nổi bật.

➢ Trích dẫn địa chỉ qua Google Maps các địa danh, danh lam
thắng cảnh.
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Phí triển khai/ 1 đơn vị

Phí triển khai/ 1 đơn vị: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm:
➢ Phí bản quyền phần mềm

➢ Phí chỉnh sửa phần mềm (lần đầu tiên) để phù hợp với yêu
cầu của Đơn vị

➢ Phí hỗ trợ kỹ thuật về các phần mềm trong giải pháp
➢ Phí đào tạo, chuyên giao công nghệ
➢ Phí xây dựng thêm 05 báo cáo theo yêu cầu của Đơn vị
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