MC-Route: video stream Management & Control
PRODUCT HIGHLIGHTS
UDP, RTP, FEC,TCP, RTSP, HLS input & output support

MC-ROUTE is een IP-Video matrix die een
volledig beheer geeft over in- en uitgaande
video streams.

Unicast, Multicast input & output (IGMP)
H.264, MPEG2, alle profielen (SD/HD)
Eenvoudige opbouw van input/output matrix
Stream kopie, meerdere formaten & bestemmingen
Fail-over input configuratie
SAP ondersteuning
Time-shift tot 24 uur
AES encryptie/decryptie
Ingebouwd HLS portal
Beheer op afstand via Web interface
Dubbel LAN, DHCP, Vaste IP adres configuratie
Backup van Preset configuratie

MC-ROUTE kan overweg met veel verschillende
transport protocollen en past deze aan, encrypt/decrypt,
kopieert, time-shift en routeert deze streams moeiteloos
overeenkomstig uw wensen.
MC-ROUTE is een krachtige aanvulling op bestaande
IPTV en video encoding /decoding oplossingen.
Het is een fantastische ‘power-tool’ en toch verrassend
eenvoudig in gebruik.
Aanvullende componenten zoals DVB-IP gateways,
transcoders en encoders/decoders leveren nog meer
toegevoegde waarde aan iedere IPTV oplossing.
MC-ROUTE is the tool you want.

Wanneer te gebruiken - Omdat video streaming
steeds vaker gebruikt wordt, is de Controle en het
Beheer van deze streams voor netwerk beheerders
van groot belang om te voorkomen dat netwerken
overbelast raken of zelfs totaal onbruikbaar worden.
Deze streams kunnen MPEG2 IP TV signalen zijn of
h.264 streams van het Internet. Het kunnen streams
zijn van interne of externe live events. Tegelijkertijd
zouden het ook signalen van beveiligingscamera’s

kunnen zijn. Misschien gebruiken ze allemaal hetzelfde
formaat, maar waarschijnlijk is dat niet.
Al deze streams kunnen op het LAN op PC’s worden
afgespeeld of moeten worden doorgestuurd naar een
externe locatie, in een andere tijdzone, om te worden
afgespeeld op TV’s. Beveiligde en/of onbeveiligde
signalen.
MC-ROUTE geeft video & network mensen grip op
het video verkeer over LAN en Internet.

Multicast to Unicast Stream Router
Control room
Satellite contribution with Pro-MPEG FEC
Corporate video distribution
Custom TV Channels
HLS to Multicast Stream Router

Time-Shift, Stream Delay

Ad-Hoc Broadcast contribution

Fail-over switching of IP
Surveillance cameras signal to IPTV

RTSP to Multicast Stream Router
Encryption & Decryption
Secure Military Signal distribution
Multicast bridging over Internet
Connecting Campus networks

IPTV to Guest Mobile Devices
Multicast stream to HLS server

Over - Teracue is een Duitse onderneming met een
lange historie in het ontwikkelen en verkopen van op
IP gebaseerde degelijke encoders en decoders.
In de afgelopen jaren heeft Teracue de activiteiten
uitgebreid naar IPTV en webcast oplossingen. Nu
worden op oplossingen geleverd voor het beheer van
complexe video streaming infrastructuren.

Teracue produkten worden wereldwijd toegepast in
een grote verscheidenheid van branches. De
robuuste en betrouwbare producten worden
ondersteund door een gekwalificeerd reseller netwerk.
Since 2013 is Teracue onderdeel van de Eyevis
Group, ook Duits, een fabrikant van hoogwaardige
video displays en video-walls.

NETchange
T/033 7501377 E/service@netchange.nl
Huijgenserf 2 3871 PM Hoevelaken
www.netchange.nl

