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A plataforma Datatix surgiu da empresa Tecnomídia, que presta serviços de impressão e duplicação de mídias (CDs, DVDs e 
Pendrives), para oferecer distribuição de conteúdo digital para os novos meios de consumo como tablet, TV WiFi, smartphones, ou 
qualquer outra tela onde se conecta pela internet e não necessita de mídia física.

Assim desenvolvemos uma plataforma na internet com programadores de Israel, onde clientes não necessitam investir em hardware 
e contrata pacotes que contemplam armazenamento e distribuição por streaming.

Assim quem precisa distribuir conteúdo áudio ou vídeo, pago ou não, pode fazer de forma controlada ao seu cliente. O mesmo que 
já fazíamos com duplicação de mídias, se antes entregávamos bytes empacotados em mídia física, agora continuaremos 
entregando bytes, só que através de cabos e pelo ar.

A plataforma Datatix possui os recursos que todas possuem, mas nosso controle de conteúdo permite que nossos clientes vendam 
ou aluguem seus conteúdos individualmente, controlando cada usuário, seja com a data final de execução ou quantidade de views 
permitidos. Como temos controle sobre o conteúdo, criamos o STREAMCARD, cartão de streaming PRÉ-PAGO e PÓS-PAGO. 

Veja neste documento todos as características da Datatix e Streamcard.

O Que é a Datatix?
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Operamos com servidores no cloud (CDN), atendendo à qualquer demanda de consumo com confiabilidade e segurança. Isto 
permite usar planos que se adaptam ao seu consumo, podendo crescer seu uso sem investir em hardware/software (SAAS).

O conteúdo de nossos clientes é distribuído por demanda, ou seja, áudio e vídeo pré-gravado.

Ao usar Datatix não há consumo da banda do servidor/rede de sua empresa atrapalhando o resto dos serviços.

Utilizamos a tecnologia Adaptive bit streaming Technology – Transmissão de acordo com a tela do cliente e monitoramento 
da transmissão. 

Isto implica em:

· Tempo menor para carregar.
· Reprodução sem interrupções, e como consequência proporcionando uma melhor experiência de consumo ao cliente final.
· Esta tecnologia permite uma economia de gastos de dados, pois transmite de acordo com a tela, por exemplo  um vídeo de 20 minutos 

para um tablet (360p)  consome cerca de 100mbytes.
 

Vantagens do Streaming:

• Mobilidade e facilidade: Execute em seu tablet, celular ou qualquer outro dispositivo conectado a internet.
• Custo: É mais barato que a mídia física.

• Organização: Todo seu conteúdo arquivado na internet.
• Alcance: Não há barreiras geográficas.

• Conveniência: Consuma quando quiser.
• Estatisticas: Veja o conteúdo mais acessado.

Nossa Tecnologia
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Controle de execução para áudio e vídeo, podemos permitir que parte ou todo conteúdo 
seja compartilhado com senha específica para cada usuário.

Dar permissões com quantidade de execuções ou com data final para cada conteúdo e/ou 
usuários.   

Identificação de acesso ao usuário com Token via SMS, email ou APP.

Player de vídeo com seu logotipo e link.

Controle individual de player por vídeo.

Categorias e Tags de vídeos para organização e pesquisa no gerenciador e plataforma.

Integração com plataformas de anúncios para monetização dos vídeos pré-roll: Google DFP, 
Liverail, Spot exchange, Tremor, Adaptv, Aniview e Appnexus.

Equipe de desenvolvimento especialista em plataforma de vídeos (podemos desenvolver o seu projeto específico).

Integração com plataformas de propaganda (VAST), inserção em pré-roll e overlay.

Criação de cartões streamcard. Cartões com códigos pré-cadastrados para acesso ao conteúdo, podendo ser impresso com dados fixos ou 
variáveis. Cartões com repetição de acesso, podendo trocar o conteúdo e mantendo o código.

100% dos cliques do player serão para o assinante. Vindos de vídeo pre-roll com “skip Ad”, link no logo do player, botões de call to action, 
textos com links nos vídeos a qualquer momento.

Nossos Diferenciais
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Controle Total Sobre Conteúdo Fechado
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Para seu Conteúdo Privado (Palestras, vídeo-aulas ou conteúdo exclusivo em geral), temos a opção de controle de segurança por login e 
senha, para apenas quem estiver cadastrado assistir os vídeos. O conteúdo também pode ser associado à cartões para Streaming, que serão 
a forma física de venda do conteúdo online (Streamcards).

Identificamos quem está acessando seus vídeos, ou já assistiu, por um controle de data de expiração e/ou quantidade de visualizações do 
conteúdo. Cada vídeo poderá ter sua validade independente dos demais.

Os vídeos podem ser distribuídos em nossa plataforma, pelo endereço da sua instância ou também embedados em seu site por um código 
de incorporação. Em ambos os casos, sem fazer login usuário não acessa conteúdo.Somente quem estiver liberado para ver os vídeos terá 
acesso.

Geral:

Insira seus vídeos com um código de incorporação em qualquer site.
Integração com Google Analytics para estatísticas.
Link de divulgação de todos os vídeos.
Funciona em qualquer dispositivo conectado a internet.
Detecção de banda de transmissão automática (adaptável).

Exemplo de Portal: www.datatix-video.com.br

Portal de vídeos para cada cliente.
Personalize com Cores e Logo.
Inserção de vídeos relacionados, para que quando termine, mostre os que 
tem assuntos semelhantes.
Navegação com imagem, descritivo e player.
Opção de comentários para usuários cadastrados
Compartilhamento do vídeo por Facebook,Twitter, Google plus e email. 

 http://www.datatix-video.com.br/

http://www.datatix-video.com.br/play/Streamcard/0_hkhcyild



Manager:

Conteúdo:

Gerenciamento, categorização e controle de seu conteúdo.
Personalização do Player (logo e watermark).
Playlists de vídeos (sequências).
Upload do conteúdo com Drag and Drop em seu dispositivo.
Opção de adicionar conteúdo por URL.
Criação de clipping online de parte do vídeo para divulgação.
Opção de Pre-Roll (vídeo que executa antes de todos os  vídeos).
Botões de Call to Action para cada vídeo (botões e formulário).
Seleção de imagens relacionadas ao vídeo.
Rating de vídeo (classificação do usuário – like / dislike).
Classificação do vídeo com público e privado.
Download de cada conteúdo.

Usuários:

Gerencie usuários para cada conteúdo, privado ou pago.
Opção de bloquear usuários.
Sistema de nível de usuários (usuário, contribuidor e gerente).
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Características Datatix
Portal de vídeos para cada usuário.
Personalize com Cores e Logo.

Integre seus vídeos com um código 
de incorporação.

Integração com Google Analytics.
Share Facebook, Twiitter e e-mail.

Funciona em qualquer dispositivo 
conectado a internet.

Gerenciador, categorização e controle 
de seu conteúdo.

Gerencie usuários para cada 
conteúdo, privado ou pago.

Sem limites de usuários simultâneos
Comentários nos vídeos.

Opção de Pre-Roll e botões de Call to 
Action para cada vídeo.

Detecção de banda de transmissão 
automática (adaptável).

ADMIN



Call-To-Action é uma das opções para engajamento do usuário no seu vídeo, funciona com um botão ou formulário dentro do player para que o 
expectador tome uma ação e seja encaminhado para onde você direcionar.

A inclusão do Call To Action cria oportunidades para que você conheça melhor seus espectadores.

Também oferecemos anúncios em vídeo via Pré-roll (antes de todos os seus vídeos) como uma propaganda adicional ou ou algo de sua 
divulgação.

Uma outra forma de Call to Action disponível na Datatix é relacionar vídeos, portanto ao finalizar um deles, você já indica outros para seu 
expectador. 

Tornar seus anúncios interativos aumenta a interação com seu expectador podendo impulsionar visita ao seu website, compra de produtos e 
outros engajamentos.

Call to Action - Anúncio Interativo
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seu@email.com.br

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nome do Cliente
Telefone: 11 5555.5555
E-mail: cliente@email.com.br

Morbi sed lacus eu nibh accumsan congue sit amet quis 
nisl. Condimentum mi. Integer viverra faucibus ultrices. 
Aenean placerat diam in odio gravida ultrices. Vestibulum 
ante ipsum primis in et ultrices posuere cubilia Curae; 

Assunto:

Mensagem:

www.seusite.com.br

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce nisl sem, porta ut mollis volutpat, rhoncus.

Praesent malesuada turpis leo, sit amet gravida orci 
vestibulum convallis. Vestibulum sit amet rhoncus purus. 
Duis nunc justo, pulvinar ac feugiat et, convallis id tortor. 

Morbi sed lacus eu nibh accumsan congue sit amet quis 
nisl. Condimentum mi. Integer viverra faucibus ultrices. 

Aenean placerat diam in odio gravida ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

Nome

Telefone

E-Mail

Mensagem

Enviar

Visitar Nosso Site

x

Modelo de Call To Action FormModelo de Call To Action Button



Streamcard - Ligando o mundo virtual ao físico
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O que é? 
Dentro da Plataforma de Streaming Datatix, podemos criar códigos associados 
ao conteúdo digital de vídeo, como se fosse uma identificação que estamos 
levando do virtual ao mundo físico. Chamamos esta opção de Streamcard. 

Onde pode ser usado? 
Identificamos quem está acessando, por email, SMS, por código push em APP 
ou código único de acesso: Streamcard. 
Com identificação positiva liberamos controlando as execuções por quantidade 
ou data de expiração. 

Qual a finalidade? 
Diversas, os vídeos podem ser pagos ou gratuitos: 
Pode ser usado por um palestrante para vender seus cursos. 
Pode ser colocado em um display de loja para venda de conteúdos ao 
consumidor.
Pode ser dado de brinde em qualquer tipo de campanha. 
Pode ser liberado como um cartão de treinamento corporativo. 

Códigos não carregam dados, mas servem de chave para acessar este conteúdo 
por streaming. 
A Datatix permite aos nossos assinantes que distribuam vídeos exatamente como 
funcionava com mídia física (DVD e Blu-Ray). 
Da mesma forma que havia um controle de venda das mídias, agora temos um 
controle de execução do conteúdo na Datatix, distribuindo por venda, locação ou 
gratuitamente.



Streamcard - Pré-Pago
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O cartão pré-pago da StreamCard é uma aplicação idêntica à um cartão 
pré-pago de telefonia celular, tem validade, tamanho e somente paga e usa 
pelo que comprou. 

Faremos todo o serviço por você¹: o upload do vídeo, a criação e 
associação de códigos ao cartão e ainda pode escolher na compra entre: 

Fechar o pacote com o cartão (fazemos a arte e impressão) ou Enviamos 
apenas os códigos com o conteúdo associado.

Onde usar:

Use para vender ou distribuir o seus vídeos. Use para treinamento ou 
qualquer outra aplicação.

Terá exatamente o custo do cartão com códigos, como se fosse um CD ou 
DVD, mas poderá ser visualizado no celular ou tablet, a qualquer hora e 
local com conexão à internet. 

Não terá os custos de logística, impressos, mídia ou embalagem.

¹ Não está incluso nos pacotes a gravação e edição dos vídeos.

Características:

• Não tem mensalidade. 
• Nós subimos os vídeos e entregamos os códigos de acessos. 
• Conteúdo fixo e com prazo de validade. 
• Determinamos o preço sabendo o tamanho em minutos dos 
vídeos, a resolução, validade do cartão em meses, e quantas 
vezes cada conteúdo poderá ser visto por cada cartão. 
• Cliente recebe os códigos impressos em cartão de visita ou 
por arquivo. 
• Conteúdo pode ser visto em endereço no nosso portal ou 
inserido no site do cliente. 

VEJA UM EXEMPLO PRÉ-PAGO FUNCIONANDO:
http://palestrante.datatix.com.br • Login: palestrante • Senha: 1234567wd



Streamcard - Pós-Pago
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No cartão pós pago, você pagará por uma Plataforma de 
Streaming onde poderá subir e trocar seus vídeos à vontade e terá 
mais muitos benefícios, como botões personalizados no player, 
estatísticas, além de colocar seu logo no player e portal de 
entrada. 

Terá total acesso à criação de cartões e números de acessos à 
plataforma.

Acessos simultâneos ilimitados .

O custo será de um pacote mensal, com capacidade de 
transmissão e armazenamento limitada pelo pacote escolhido. 

Veja nossos planos mensais e peça seu trial de 14 dias grátis.

Onde usar:

Distribua seus cartões e adicione conteúdos depois, use por 
exemplo, trocando o conteúdo de tempos em tempos, como se 
fosse uma assinatura ou para adicionar toda sua linha de produtos 
e serviços aos seus colaboradores ou clientes.

Características:

• Mensalidade de acordo com os planos de consumo.
• Cliente controla a plataforma e cria sozinho os códigos de acessos.
• Conteúdo e prazos de validade variáveis.
• Controle dinâmico do conteúdo pela plataforma, adicionando e trocando 
à qualquer tempo.
• Conteúdo pode ser visto em endereço no nosso portal ou inserido no site 
do cliente.
• O portal de acesso pode ser personalizado pelo cliente com logotipo e 
cores.
• Controle de acesso doseu cliente com código, SMS, email.
• Contém playlists e estatísticas, botões personalizáveis no vídeo e outras 
facilidades. 

VEJA UM EXEMPLO PÓS-PAGO FUNCIONANDO:
http://saude.datatix.com.br • Login: saude • Senha: 1234567wd
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GOSTOU?
FAÇA UM TESTE GRÁTIS!
WWW.DATATIX.COM.BR/TRIAL

Veja planos e preços em:
http://www.datatix.com.br/planos_e_precos.html

GOSTOU?
FAÇA UM TESTE GRÁTIS!
WWW.DATATIX.COM.BR/TRIAL



+55 11 3352.1199
gerente@tecnomidia.com.br
www.datatix.com.br

CONTATO

www.facebook.com/DatatixOnDemand

br.linkedin/in/datatix-vídeo-ondemand-3234917a

Você tem vídeos  e quer vender por 
nossos canais 
Quer um projeto de vídeo específico?

Envie um email para: 
gerente@tecnomidia.com.br


