Basın Bülteni
Kurumsal Çözümler

PANASONIC VE VİDEOSYS
IBC 2018’DE 4K STÜDYO
KAMERASI ÇÖZÜMLERİ
SUNUYOR
Panasonic, entegre bir 4K kamera çözümünü tanıtmak için Videosys ile iş birliği yaptı; Videosys 4K Kamera kontrol
ünitesi IBC 2018’deki Panasonic kabininde bulunuyor.
Panasonic’in AK-UC4000 modeli ile Videosys’in yeni 4K kamera kontrol ünitesi sistemi, yayıncıların canlı etkinliklere
hazırlanırken ve 4K UHD ile yayın yaparken karşılaştıkları karmaşıklıkları azaltmak için bir araya gelerek maliyetlerden ve
hazırlık süresinden tasarruf sağlıyor.
Mart 2018 tarihinde piyasaya sürülen ve yüksek hızlı (2x 3x ve 4x) bir üretici yazılımı güncellemesi alan stüdyo kamerası,
artık kameranın kendisinden ve kontrol ünitesinden gelen 12G-SDI çıkışları üzerinden 4K çıkış sunabilme özelliğine sahip.
4.4K sensör ve 2/3 tipi B4 lens montajıyla birlikte aynı anda hem HDR hem de SDR modunda çalışan kamera, gerçek bir 4K
çözünürlüğünün ve yüksek hassasiyetli görüntülerin elde edilebilmesini sağlıyor.
Ayrıca Videosys kamera kontrol ünitesi sistemi, DTC Pro RXD alıcısı ile Aeon 4K kod çözücüsünü fiber ağ üzerinden RF ile
birlikte tek bir ünitede bir araya getiriyor. Sağlam bir performans ve basit bir kurulum sağlamak için SMPTE kamera
kablolarından yararlanılarak iki adede kadar çift kanallı fiber baş da kullanılabiliyor.
Videosys’in Yönetim Direktörü Colin Tomlin, “Yeni 4K CCU Sistemimizi IBC’de Panasonic ile iş birliği yaparak ve böylece
başarılı bir iş ilişkisini daha da geliştirerek tanıtmaktan gururluyuz. Ödüllü kamera kontrolü ve fiber sistemlerimizi
Panasonic’in kameralarıyla bir araya getirerek radyo-kamera sistemi entegrasyonundaki bir sonraki adımı da atmış oluyoruz”
diyor.
Panasonic’te EMEA Pazarlama Yöneticisi olan Sivashankar Kuppusamy de “Panasonic olarak müşterilerimizin hazırlık
maliyetlerini ve karmaşıklığı artırmadan yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilmelerine yardımcı olmak üzere stüdyo ve uzaktan
kontrol sistemlerimiz için en iyi üçüncü taraf entegrasyonlarını bulabilmek adına gayret gösteriyoruz. Videosys, 4K’nın
potansiyelini gerçeğe dönüştürme konusunda önemli bir etmen olduğunu kanıtladı, bu nedenle müşterilerimizin birlikte
sunabileceğimiz şeyleri takdir edeceğini düşünüyoruz” diyor.
IBC'de Panasonic hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://business.panasonic.co.uk/professionalcamera/ibc-2018

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hakkında
Panasonic Systems Communications Company Europe (PSCEU) teknolojinin arka planda uyum içinde çalışmasını ve
şirketlerin özgürce çalışarak başarıya ulaşmalarını kendisine görev edinmektedir. PSCEU’ya göre teknoloji her şeyden önce
kusursuz bir işlev göstermelidir. Teknolojik yeteneklerinin arka planda uyum içinde çalıştığına güvenerek sadece
müşterilerine odaklanan şirketler başarılı olabilirler. Bu yüzden PSCEU, kurumsal başarı için itici güç olarak, kendisini,
müşterilerinin çalışma şekilleriyle son derece uyumlu ve neredeyse görünmez bir şekilde çalışan ürün ve çözümleri
geliştirmeye adamaktadır.
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PSCEU altı ürün kategorisinden oluşmaktadır:
•

Uzaktan kamera, stüdyo kamera ve ENG P2HD’lerde mükemmel bir fiyat-performans ve sorunsuz işlem sağlayan Yayın
& ProAV, hikâyeyi en yüksek kaliteli ürün ve çözümlerle anlatma özgürlüğü sunar. VariCam’in sinema kamera modelleri
ve EVA1’in gerçek 4K ve Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteğiyle olan uyumu; bu ürünleri sinema, televizyon, belgesel
ve canlı etkinlik prodüksiyonu için en uygun çözüm yapmaktadır.

•

Dünyanın önde gelen telefon sistemleri, SIP terminal cihazları ve profesyonel ağ tarayıcılarını sunan İletişim Çözümleri,
bağlantı yerine iletişime odaklanma özgürlüğü sunmaktadır.

•

Toughbook dayanıklı dizüstü bilgisayar, kurumsal tablet, el terminalleri ve elektronik satış noktası (EPOS) sistemleriyle
mobil çalışanların verimliliklerini artırmasına yardımcı olan Kurumsal Mobil Çözümler. Avrupa’da pazar lideri olarak
Panasonic’in 2017 yılında dayanıklı dizüstü bilgisayar satışlarında yüzde 57, dayanıklı kurumsal tablet satışlarında ise
yüzde 56’lık pazar payı bulunmaktadır (VDC Research, Mart 2018).

•

Kullanıcılarına tıp, yaşam bilimleri, ProAV ve endüstri uygulamaları üreten Endüstriyel Tıbbi Vizyon. Ürün portföyü,
tamamlanmış ve OEM kamera çözümleri sunarak; kullanıcılarına görülemeyeni görme özgürlüğünü sunmaktadır.

•

Kanıtlanmış bir kalite sunan CCTV görüntüsü mirası üzerine kurulan Güvenlik Çözümleri. Son derece güvenilir, gelişmiş
teknolojik kamera ve görüntü kaydetme sistemlerini kullanan çözümler, tüm çevresel şartlarda en yüksek görüntü kalitesi
sunarak kullanıcılarına güvende hissetme özgürlüğü sunmaktadır.

•

Profesyonel görüntü ve projektör yelpazesi sunan ve Görsel İşitsel profesyonellerine yaratma özgürlüğü sağlayan Görsel
Sistem Çözümleri. Pazarda yüzde 39 pazar payı ile Avrupa’nın yüksek parlaklık projektörü pazarına liderlik etmektedir
(Futuresource >5klm FY17 Q3. 4K & dijital kamera hariç).

Panasonic hakkında
Panasonic Corporation, tüketici elektroniği, konut, otomotiv ve B2B işletmelerindeki müşteriler için çeşitli elektronik
teknolojileri ve çözümleriyle bir dünya lideridir. 2018 yılında 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan şirket, dünya çapında
yaygınlaşarak 591 yan kuruluşu ve 88 bağlı şirketiyle dünya çapında faaliyet göstermektedir. Şirket 31 Mart 2018 tarihinde
sona eren mali yıl için 61,4 milyar Euro değerinde net satış açıklamıştır. Bölgesel hatları boyunca inovasyonlarıyla yeni
değerlerin peşinden gitme kararlılığına sahip olan Panasonic, müşterileri için daha iyi bir hayat ve daha iyi bir dünya yaratma
çabası içerisindedir. Daha fazla bilgi için: http://www.panasonic.com/global

