
CloudBox Podium hanterar talarlistor , ärenden , bihang , 
PowerPointbilder, frågestunder och uppladdning av reprissändning. 

Omedelbart efter direktsändningen kan man ladda upp  en färdig 
reprissändning med sökbara kapitel och PowerPointbilder. Det  går 
snabbt och effektivt utan tidsödande efterproduktion.

CloudBox Podium använder Adobe Flash för presentationen i tittarnas 
webbläsare.  Flash är det största formatet på Internet och fungerar på alla 
betydande operativsystem som Android 2.2, Windows, Mac OS X och 
Linux. Flash är kompatibelt med alla stora webbläsare som Safari, 
Chrome, Firefox, Opera och gör att man kan nå en stor publik.

CloudBox Podium hanterar frågestunder via ett inbyggt formulär i 
Flashspelaren. Inskickade frågor kan modereras via mobiltelefon med 
iPhone eller Android.
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CloudBox  Podium®

CloudBox Podium från ungap AB är ett kraftfullt och 
lättanvänt system för att producera direktsänd webbtv i 
Flashformat från möten, pressträffar, konferenser och 
andra händelser där man vill komplettera videobilden 
med t i l l äggs in fo rmat ion i fo rm av tex t och 
PowerPointbilder. 

CloudBox Podium 
hanterar texter och 
PowerPointbilder



Systemkrav
På sändardatorn där man kör CloudBox Podium rekommenderas 
Windows 7. CloudBox Podium fungerar även på Windows XP och Vista.

Datorn måste möta prestandakraven för Adobe Flash Media Live 
Encoder 3.1 som anges på Adobes webbplats: 
http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/ 

Sändardatorn måste ha ett gränssnitt för videosignal. Det  kan vara USB, 
FireWire, ett instickskort  för videocapture eller annat. Gränssnittet  måste 
vara kompatibelt med Adobe  Flash Media Live Encoder 3.1.

Flashvideoströmmen som skapas av Flash Media Live Encoder kopplas 
till en Flash Media Server eller kompatibel produkt.

Uppladdningshastigheten mot Flash Media Server måste vara minst 
dubbla den bithastighet som används  för videoströmmen. 
Tiden för uppladdningen av reprissändningen är beroende av upplänkens 
bandbredd mot Flash Media Servern. Ju snabbare uppkoppling desto 
kortare väntetid.

Flashspelaren som används i tittarnas datorer måste finnas på en 
webbserver som är tillgänglig från sändardatorn via FTP. 
Uppladdningshastigheten mot FTP-servern ska vara minst 1MBit/sekund. 
Beroende på antalet  tittare så behöver webbservern och infrastrukturen 
kunna hantera minst ett  anrop var femte sekund från varje potentiell 
tittare.
Webbservern får inte cacha och fördröja styrfiler publicerade från 
CloudBox Podium. Styrfilerna behöver vara tillgängliga inom bråkdelen 
av en sekund via webbservern efter uppladdning.

Tittarna måste ha webbläsare som stödjer minst Flash 9.0.124:
http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/
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Teknisk översikt
Produktionsverktyget CloudBox Podium är baserad på Microsoft .Net 
3.5 SP1. Installationen görs från ungaps webbplats och vid varje 
användning så kontrolleras automatiskt att programvaran är uppdaterad 
till den senaste versionen. 
 
CloudBox Podium använder Adobe Flash sändningsteknik. 
Sändningsteknikern använder Adobe Flash Media Live Encoder för att 
koppla videoströmmen till en Flash Media Server eller kompatibel 
produkt.

Flashspelaren finns i tre varianter:
• Malmö - en kompakt och effektiv spelare som kan visa ärenden 

och aktuell talare samt ärendelistan med bihang.
• Landskrona - en spelare med större videobild och annan 

disposition men annars med samma funktioner som Malmö.
• Finans - en spelare med PowerPoint-stöd. Man ser aktuell talare, 

ärende och PowerPoint-bild. 
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Installation i kortform
För att få en förståelse för hur man installerar systemet så ges här en 
översiktlig beskrivning.

För att sända med CloudBox Podium behöver man dessa saker (läs även 
Systemkrav):

I. Sändardator med Windows 7 och Flash Media Live Encoder 3.1.
II. Tillgång till en webbserver via FTP.
III. Tillgång till en Flash Media Server för live- och ondemandsändning.
IV. Kamera som ansluts till datorns videogränssnitt.

Installation:

1. Ett konto aktiveras hos ungap för att kunna logga in i CloudBox 
Podium.

2. ungaps servicetekniker installerar Flashspelaren och lägger upp  en 
mappstruktur på webbservern. Den här strukturen är helt öppen och 
tillgänglig för kunden.

3. Installera CloudBox Podium via ungaps webbplats. 
4. Starta CloudBox Podium och logga in med uppgifterna för kontot.
5. Starta Flash Live Encoder och kontrollera ingående video och ljud 

samt uppkoppling mot Flash Media Server. 
6. Aktivera Timecode i Flash Media Live Encoder! 
7. Starta en livesändning med inspelning i Flash Media Live Encoder.
8. Starta en LIVE-sändning i CloudBox och klicka på spelarlänken i 

statusraden för att kontrollera att sändningen är igång.
9. Kontrollera att uppladdning av reprissändning går OK.
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Integrering i CMS-system
För visning använder CloudBox Podium en FlashSpelare som är 
inbäddad på en HTML-sida. Webbsidan går att visa i en IFRAME eller i 
ett separat fönster på kundens webbplats. 
Länken till webbsidan är unik för varje presentation och kan därför 
användas för att skriva in i valfritt CMS-system. 

Varje presentation har en XML-fil som beskriver sändningen textuellt 
och med en stillbild ur videon. Denna information kombineras för att 
presentera sändningen på ett attraktivt sätt i ett valfritt CMS-system. 

Integreringen kräver en viss handpåläggning för att sändningen ska 
komma rätt i CMS-systemets mallar och layout. Varje sådan anpassning 
behöver utredas och specificeras separat och offereras därför från fall till 
fall.

Aktiviteter inför, under och efter sändning
Innan direktsändning använder man CloudBox 
Podium för att enkelt skapa en spelare för sändningen, 
förbereda texter och PowerPointbilder.

Om man skapar en ny sändning som saknar spelare så 
blir man tillfrågad att skapa en ny spelare. På 
webbservern finns en mallspelare som används som 
underlag och som laddas hem till hårddisken för 
eventuell anpassning. Efter det så laddas spelaren upp 
till den nya sändningen och är klar att använda.

För att förbereda bilder och texter så drar och släpper 
man dessa på olika listor: en lista är för 
PowerPointbilder, en lista är för talarnamn och en 
tredje lista är för ärenden.

Under direktsändningen använder man produktionsverktyget CloudBox 
Podium för att publicera texter och bilder i den takt som presentationen 
framför kameran fortskrider. 
Texter och bilder blir tidstämplade för att kunna visas synkront i 
Flashspelaren samtidigt med det som händer i presentationen.

Efter direktsändningen kopieras den inspelade videofilen med hjälp av 
CloudBox Uploader till en Flash Media Server.
Efter uppladdningen av filmen så sätts Flashspelaren i reprisläge så att 
tittarna kan se den inspelade reprisen. Samma indexeringspunkter som 
genererades under direktsändningen används nu för att styra 
Flashspelarens växling av texter och bilder.
Genom att bläddra bland och välja indexerade texter och bilder kan man 
söka och hoppa direkt till det specifika avsnittet i videon.
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För att ytterligare kunna justera reprissändningen så finns en 
timelineredigering där man kan lägga till, ta bort, och byta ut 
mediaklipp och justera tider för dessa. (Denna funktion är planerad till 
januari-februari 2011).

Om ungap
Webbtv är inne i en expansiv fas. Publiken växer och nya 
behov har uppstått hos företag och organisationer att snabbt 
och effektivt kommunicera med den växande skaran tittare.

ungap har i över tio år jobbat med verktyg för strömmande 
media och då särskilt för direktsändningar. Bolaget fick sitt 
namn i oktober 2009 i samband med att grundaren Anders 
Mårtén bestämde sig för att göra en helhjärtad satsning på 
verktyg för webbtvproffs. ungap blev aktiebolag i början av 
november 2010.

ungap utvecklar verktyg för att producera direktsänd webbtv 
och mobiltv. Kanske det skulle vara intressant att  sända till 
iPhone samtidigt som till datorn? ungap har lösningen! Läs 
mer om ungap på www.ungap.com. 

PS: ungap uttalas på engelska ”un gap” och betyder ”minska avståndet”. 
DS.

ungap AB ℅ 
Anders Mårtén
Mälarhöjdsvägen 17
SE-129 40 Hägersten

+46-708-52 13 98
info@ungap.com
http://www.ungap.com

Företaget har svensk F-
skattsedel.
Org-nummer: 556827-4426.
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