
Soluções completas para gerenciamento, 
distribuição e monetização de conteúdos online. 

Encontre tudo aqui! 



Estudos apontam que 90% das informações 

absorvidas pelo nosso cérebro são visuais e 

que imagens são processadas 60.000 vezes 

mais rápidas que os textos 

No Brasil, só em 2021, 82% do conteúdo 

consumido na internet é em formato de 

vídeo, segundo pesquisa realizada pela 

Towers Perrin.

A explosão das plataformas de streaming de uso 

pessoal, são a prova de que investir em conteúdo 

de vídeo pode fazer a diferença na estratégia de 

negócios e inovação das empresas. 

JÁ PAROU PARA PENSAR QUE 
ESTÁ NA HORA DE VOCÊ 

MODERNIZAR SUA 
COMUNICAÇÃO POR AÍ?

 

 

 



PLATAFORMA DE VÍDEO
STREAMING PARA EMPRESAS

(EVP-ENTERPRISE VIDEO PLATFORM) 

Uma EVP é a ferramenta perfeita para ter, de forma

moderna e dinâmica, um canal de comunicação entre

empresa e colaboradores, sejam eles prestadores diretos e 

indiretos ou parceiros externos, com distribuição de 

mensagens alinhadas às necessidades da empresa.  

Com uma EVP é possível promover interação e

engajamento, com alinhamento de

mensagens para clusters específicos.



POTENCIALIZE AS 
OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS DA
SUA EMPRESA

Com o vídeo representando 90% de todo consumo na internet, tenha 
com a Datatix uma solução dedicada, de crescimento escalável, para 
gerenciar seus dados de forma unificada e segura.

A EVP Datatix funciona na nuvem (cloud), e os vídeos podem ser 
reproduzidos em qualquer tela conectada à internet, onde os 
conteúdos podem ser exibidos na forma de uma tv de sequência linear 
(tv padrão exemplo) ou em forma de galeria, para escolha do 
espectador (tipo Netflix  exemplo).

REPRODUZA EM SUA EMPRESA EM 
QUALQUER SMART TV, COMPUTADORES 
OU CELULARES

SMART TV

Instalação de telas em pontos estratégicos da  empresa, 
parceiros e filiais.  

Distribuição de conteúdo de forma planejada, com 
programação e horários definidos ou em  loop. Técnica 
muito utilizada para TV corporativa, onde o conteúdo 
circula  internamente.  

PLATAFORMA ONLINE

Unificação das mensagens em um só canal, que pode ser 
acessado de qualquer lugar, sem necessidade de o
colaborador estar próximo ao televisor, bastando apenas 
estar conectado à  internet, com regras de segurança
e qualidade.



MOTIVOS PARA VOCÊ IMPLEMENTAR UMA 
EVP EM SUA EMPRESA AGORA MESMO

• Aproximação entre departamentos 
com aumento do diálogo entre 
equipes  

• Gestão rápida de crise, com canal 
aberto, distribuição de comunicados 
e coleta de  feedbacks  

• Digitalização de processos e 
unificação de canal de comunicados 
internos e  externos

• Home Office 
 
• Economia de custos e otimização 
de tempo em treinamentos e 
capacitação de colaboradores  

• Mensagens assertivas para cada 
tipo de setor, departamento ou 
equipe com  criação de canais 
específicos para cada receptor 

• Treinamentos e capacitação para 
antigos e novos colaboradores 
(recrutamento, treinamento, retenção 
e onboarding.) 

• Instruções de uso/manutenção de 
produtos para terceirizados  

• Suporte a clientes

• Relacionamento com investidores 

• Distribuição de vídeos totalmente 
personalizados e segmentados por 
grupos de  interesse  

• Espaço para que a presidência ou 
liderança da empresa ou setores 
transmitem mensagens importantes. 
(town hall)

• Alinhamento de estratégias  

• Lançamento de novos produtos e 
serviços para base interna ou externa 
(mídia kit) e treinamento diferenciado 
a cada canal de vendas  



BENEFÍCIOS DA EVP

Conexão, identidade e proximidade entre 
empresa e colaboradores, além de 

reforçar os valores da mesma

Mantenha os direitos exclusivos de 
propriedade intelectual  sobre seus vídeos

Gerencie sua videoteca organizada,
centralizada e disposta para consulta de 

acordo com suas regras, para uso interno e  
externo

Programação disponível 24 horas por dia, 
todos os dias, com conteúdos públicos ou 
privados

Divulgação da marca da empresa com 
players personalizados: cores, logo, link, 
marca d´água, vinheta, botões cta (call to  
action), formulários de captura de leads 
(+info players)
Sem limite de acessos ou telas

Tenha acesso e controle sobre sua base de
usuários  direcionando o conteúdo através 
do login do espectador



TRANSMISSÃO AO VIVO 

Com a datatix, junto a sua evp também é possível 
realizar transmissões ao vivo como palestras, 
workshops e eventos online. Tudo no mesmo lugar!
E o mais legal: o vídeo não precisa necessariamente 
estar  acontecendo no momento da transmissão, pois, 
com a evp datatix você pode realizar uma transmissão 
ao vivo com conteúdos pré gravados. 

Ou seja, você reúne os telespectadores 
simultaneamente, mas com material previamente 
preparado (sem erros e com mais recursos de  
multimídia) em uma simulação de live. 
E anda mais: tenha um sistema de chat incorporado para 
Q&A, quizzes, polls, e outras funcionalidades.



AGORA QUE VOCÊ CONHECE AS VANTAGENS 
EM TER SUA  PRÓPRIA VIDEOTECA 

STREAMING, QUE TAL CONHECER  ALGUMAS 
DAS VÁRIAS VANTAGENS EM CRIAR A SUA

COM A  DATATIX?  



• Uma plataforma completa para transmitir, 
capturar, transcodificar, entregar e gerenciar sua 
biblioteca de vídeos  

• Um só painel de acesso com todas as 
funcionalidades  

• Receba uma plataforma com homepage, 
galerias de vídeos e páginas de play 
personalizáveis e responsivas

• Sem limites de usuários ou de matrículas 
(compras)  

• Sem cobrança de comissão, se houver 
monetização de sua videoteca (assinaturas, 
vendas únicas ou de categorias)

• Usuários simultâneos ilimitados
(apenas pelo limite da assinatura)  

• White label  

• Gerenciador completo para sua videoteca com 
organização por múltiplas categorias e tags, onde 
cada vídeo tem sua página de play, com código 
embed e saída em HLS

• Cada conta recebe um endereço na datatix 
(instância) que pode ser um domínio ou 
subdomínio seu

• Editor de vídeos dentro do gerenciador

• Crie vários players diferentes (rápidos, 
compatíveis html5 e personalizáveis)

• Sem propaganda de terceiros, todas são 
100% suas e com links para onde  
configurar (pré-roll personalizado)

• Sistema de upload com diversos envios 
simultâneos  

• Estatística própria e ainda integração com 
Google Analytics• Uso de tecnologia adaptive bit streaming para 

evitar travamento 



• Passwords adicionais para os vídeos e prazos 
de exibição 

• Controle de velocidade (speed control)  

• Capítulos nos vídeos para melhor navegação 
(chapters) 

 • Inclusão de arquivos aos vídeos como 
pdfs  

• Links para termos personalizados de 
política de cookies e de acesso

• integração fácil com seus sistemas de login 
sso, autenticação ldap, saml,  segurança com 
uso de https – ssl e uso de api.

 • troca de conteúdo do vídeo sem trocar o código  

• Sistema de transcodificação em nuvem e 
hospedagem de vídeo na aws para que seus 
vídeos possam ser carregados, reproduzidos e 
compartilhados com segurança e capilaridade.  

 • Sistema de hierarquia para os usuários de sua 
conta 

• Integração da plataforma com site ou apps já 
existentes por plugin para wordpress ou moodle  

• Fácil criação de apps para celular
  otts ou smart tvs  

• e-mails de comunicação personalizados 
(registro, compras ou lembranças de eventos)  

• Controle de execução por whitelist/blacklist 
para geoblock, endereços  internet (URL) ou 
endereço de servidores(IP)

• Diversos arquivos de legenda ou
transcrição para vídeos

• Integração com sistema de chat para 
qualquer tipo de vídeo (ao vivo - live,  
gravado – vod ou pré-gravado - simulive)  

 • Vídeos 360º para óculos vr 



E OS MOTIVOS PARA
ESCOLHER DATATIX 

ATENDIMENTO

 Atendimento humanizado

PERSONALIZAÇÃO

Pacotes personalizados de 

acordo com as necessidades 

da sua empresa

MIGRAÇÃO

Ajudamos em sua migração, se 
necessário liberamos um FTP
para subir os vídeos.

SEGURANÇA

Com a EVP Datatix você garante a 
distribuição dos seus vídeos de 
forma totalmente segura, 
centralizada e organizada, através 
de uma plataforma que entrega 
todas as soluções que você
precisa em um só lugar.



TRANSFORME AGORA 
MESMO SUA 
COMUNICAÇÃO INTERNA 
COM COLABORADORES E 
PARCEIROS COM A 
DATATIX

Para saber mais, entre em contato com nossos consultores

TELEFONES 
(11) 3352-1199
WHATSAPP
(11) 97209-1528
(11) 3352-1188

CONSULTORES VENDAS
@DATATIX.COM.BR
www.datatix.com.br




