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De Digitale Voorziening prominent aanwezig op AV Manifestatie
Presentatie toepassingen voor gebruikers
Tijdens de AV Manifestatie op 12 en 13 mei zullen delen van de toekomstige Digitale
Voorziening worden gepresenteerd. Bezoekers kunnen in de stands van respectievelijk Sony,
Avid, NOB Cross media facilities en LogicaCMG bekijken hoe het toekomstige digitale
productie-, uitzend- en archiveerproces in zijn werk gaat.
Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van De Digitale Voorziening, die begin
volgend jaar bij de publieke omroepen, Beeld en Geluid en NOB in gebruik wordt genomen. Om de
toekomstige gebruikers een indruk te geven wat De Digitale Voorziening voor hun omroepproductieproces gaat betekenen, demonstreren de betrokken partijen een aantal toepassingen tijdens de beurs.
Sony, de system integrator voor De Digitale Voorziening, toont op haar stand hoe de content digitaal
geregistreerd wordt. De montage vindt plaats bij Avid en Sony. Vervolgens wordt de content
geëncodeerd en getranscodeerd voor uitzending op diverse cross media distributiekanalen. Dit
gebeurt op de NOB stand waar naast het traditionele uitzendproces ook toepassingen van
uitzendmogelijkheden via digitale tv, breedband internet en mobiel worden getoond. In de stand van
LogicaCMG presenteert Beeld en Geluid haar demonstratiemodel van de multimedia catalogus iMMix,
waarmee gebruikers van archiefmateriaal deze content straks via de digitale infrastructuur voor
hergebruik kunnen raadplegen en opvragen.
De demonstraties op genoemde stands tonen aan dat De Digitale Voorziening voorziet in een
compleet digitaal werkproces waarin videobanden uiteindelijk tot het verleden gaan behoren.
Workshops
De Digitale Voorziening is ook een onderwerp van een van de workshops tijdens de AV Manifestatie.
Onder de titel ‘Vind aansluiting op De Digitale Voorziening’, zal worden toegelicht hoe in de toekomst
naast de publieke omroepen, ook facilitaire bedrijven en buitenproducenten kunnen aansluiten. Ook
de huidige stand van zaken binnen dit project komt aan bod.
- Einde persbericht Over De Digitale Voorziening
De Digitale Voorziening is een project onder de vlag van het Digitaal Platform, een samenwerkingsverband van
de Publieke Omroep, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en NOB Cross media facilities, dat zich
bezighoudt met de digitalisering van het omroepproductieproces.
Kijk voor meer informatie op: www.dedigitalevoorziening.nl
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