DANMON NEWSLETTER
T3. 2019

Danmon Asia xin trân trọng gửi
đến Quý khách hàng Bản tin
công nghệ tháng 3 giới thiệu một
số sản phẩm và giải pháp mới
nhất trong ngành Phát thanh
truyền hình, Âm thanh chuyên
nghiệp, Truyền thông và Nghe
nhìn tại Việt Nam.
Bản tin tháng này của chúng tôi
tập trung vào một số công nghệ
của những nhà sản xuất mà
chúng tôi phân phối tại Việt Nam
gồm có Editshare, Ross Video,
NTP Technologies, Genelec and
Sennheiser. Tất cả các thương
hiệu này đã được biết đến bởi
nhiều khách hàng trên thế giới và
được khách hàng Việt Nam tin
dùng vì chất lượng nâng cao hiệu
quả sử dụng cho người sử dụng
cuối cho dù là khách hàng cá
nhân hay khách hàng tổ chức.
Hoạt động marketing nổi bật
trong tháng 4 của chúng tôi là
tham gia Triển lãm NAB 2019
tại Las Vegas nhằm bắc một nhịp
cầu kết nối giữa người sản xuất
đến người sử dụng trong thời đại
công nghệ thay đổi nhanh chóng
như hiện nay.

Danh sách các nhà sản xuất của chúng tôi gồm có:
AJA:
www.aja.com
AMX:
www.amx.com
EditShare:
www.editshare.com
Exir Broadcasting:
www.exirbroadcasting.com
Genelec:
www.genelec.com
Guntermann & Drunck:
www.gdsys.de
K-Array:
www.k-array.com
Neumann:
www.neumann.com
NTP Technology:
www.ntp.dk
Phabrix:
www.phabrix.com

Ross Video:
www.rossvideo.com
Rycote:
www.rycote.com
Sencore:
www.sencore.com
Sennheiser:
www.sennheiser.com
Studer:
www.studer.com
Tascam:
www.tascam.com
TC Electronic:
www.tcelectronic.com
Trilogy:
www.trilogycomms.com
Yamaha:
www.vn.yamaha.com
Yellowtec:
www.yellowtec.com

Asia xin trân trọng giới thiệu
tính năng mới của Hãng trong
bản tin tháng này là Flow Story
để editing từ xa và File Auditing

cho nhà quản lý nhằm kiểm soát
nội dung

EDITSHARE

Là nhà phân phối độc quyền của
EditShare tại Việt Nam, Danmon

Flow Story
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Ra mắt tại IBC 2016, Flow Story
là sản phẩm đầu tiên trong thế hệ
ứng dụng tạo nội dung mới cho
quy trình làm việc hợp tác và từ
xa.

nội dung được phân phối trong
một phần nhỏ thời gian, bất cứ
nơi nào trên thế giới.



Tính năng nổi bật






Với một quá trình phát triển các
ứng dụng chỉnh sửa phi tuyến
tính và quy trình làm việc từ đầu
đến cuối để phát sóng và các ứng
dụng media, EditShare đã sử
dụng công cụ của trình soạn thảo
Lightworks từng đoạt giải
thưởng để tạo ra Flow Story, một
ứng dụng biên tập mạnh mẽ và
trực quan. Không giống như các
NLE truyền thống, Flow Story
cung cấp quyền truy cập từ xa và
an toàn vào hệ thống lưu trữ tại
chỗ trực tiếp thông qua bất kỳ
kết nối internet nào. Với sự tích
hợp đầy đủ với các giải pháp lưu
trữ EditShare, MAM và
videoserver, Flow Story nhắm
đến các nội dung sản xuất nhanh
như Tin tức và Thể thao cung
cấp cho các nhà báo và đội ngũ
sản xuất khả năng đóng gói nội
dung để hoàn thiện, phân phối
hoặc phát sóng. Không phải trả
thêm phí hoặc thời gian tải lên
để lưu trữ “đám mây” bổ sung;









Hỗ trợ nhiều định dạng
Lồng tiếng
Chỉnh sửa trong khi Capture
Thao tác thời gian thực
Tích hợp NLE
Làm việc ngoại tuyến
Tích hợp Tài nguyên

Các tính năng chính:
 Giao diện người dùng nhanh
và trực quan
 Luồng công việc với proxy
để chỉnh sửa từ xa theo thời
gian thực
 Hỗ trợ nhiều định dạng bao
gồm 4K (độ phân giải cao
và proxy)
 Lồng tiếng giọng nói trực
tiếp vào dòng thời gian




Chỉnh sửa While Capture
cho bất kỳ định dạng nào,
bao gồm XDCAM (với
Flow Ingest)
Cộng tác thời gian thực với
những người dùng Flow
khác
Hỗ trợ tương tác với Avid
Media Composer và Adobe
Premiere
Hỗ trợ cho nhiều kết nối Cơ
sở dữ liệu
Xem xét và phê duyệt quy
trình làm việc
Hiệu ứng thời gian thực
nâng cao, bao gồm Màu sắc,
Tiêu đề và DVEs
Dự án local cho hoạt động
độc lập đầy đủ

EditShare EFS File Auditing

EditShare EFS File Auditing
Giới thiệu một cách mới để thực
thi giải trình trách nhiệm nhằm
bảo mật nội dung của bạn khỏi
bị đánh cắp dữ liệu. Khả năng
kiểm tra lưu trữ được kỳ vọng rất
cao của EditShare, sẽ được phát
hành với tất cả các dòng sản
phẩm XStream trên từng Node
và được thể hiện thông qua Bảng
điều khiển Dashboard
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Cung cấp sự an tâm cho người
sáng tạo nội dung.
Giao diện người dùng kiểm tra
trực quan sẽ cung cấp cho người
quản trị hệ thống chế độ xem cấp
cao về tất cả các hành động trên
nhóm lưu trữ EFS, theo lịch sử
và thời gian thực, ngay đến cấp
độ người dùng và tệp.

Bảo vệ và hiệu quả

Mục tiêu thiết kế của Lưu trữ
chia sẻ EFS của EditShare là để
giảm thiểu hoặc quản lý sự tranh
chấp tài nguyên không thể tránh
khỏi trong một cụm lưu trữ
cluster
Động lực trong an ninh nội
dung
Hiệp hội phân phối và bảo mật
nội dung (CDSA) đã xuất bản
các tài liệu 'thực hành bảo mật
tốt nhất' để sản xuất / sản xuất tin
bài cũng như phòng thu âm nhạc.
CDSA ủng hộ cách tiếp cận
nhiều lớp, quản lý mở rộng, quản
lý tài sản nhân sự, truy cập vật
lý, bảo mật CNTT, đào tạo, quản
lý sự cố, quy trình làm việc và
xử lý tập lệnh khi xem xét tính
bảo mật của nội dung có giá trị.

Các công cụ dựa trên CNTT
tốt hơn, linh hoạt hơn và rủi ro
hơn
Các máy chủ ứng dụng, hệ thống
xử lý phương tiện, hệ thống quản
lý tài nguyên và lưu trữ phương
tiện thường được bảo vệ khỏi
các mối đe dọa bên ngoài bằng
các giải pháp tường lửa.
Một liên kết bị thiếu quan
trọng
Các giải pháp giám sát tập tin
tập trung vào việc trả lời ‘Ai đã
làm những tập tin nào và khi nào
họ làm điều đó? Các giải pháp
như thế được thiết kế để ngăn
chặn các mối đe dọa nội bộ vì
mỗi tương tác với một tệp nhất
định để lại dấu vết kỹ thuật số có
thể
theo
dõi

ROSS
All-In-One cho các ứng dụng
chuyên nghiệp
Được biết đến trên toàn thế giới
nhờ các sản phẩm và giải pháp
bền bỉ, chất lượng đảm bảo
nhưng giá cả hợp lý, Ross Video
đã là một trong những thương
hiệu được ưa chuộng tại Việt
Nam trong nhiều năm. Là đối tác
ủy quyền của Ross Video, tại thị
trường Việt Nam, Danmon Asia
xin giới thiệu một sản phẩm mới
có tên là bộ chuyển đổi Graphite

MC1 MASTER CONTROL &
BRANDING

MC1 là một giải pháp Master
Control Switcher và Branding
hiệu quả về chi phí. Hệ thống
MC1 mở rộng quy mô từ xây
dựng để vận hành độc lập đến
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cài đặt điều khiển đa kênh thích
ứng dễ dàng với điều khiển thủ
công hoặc tự động.
Mix, Key, Brand

Về cốt lõi, MC1 là một bộ trộn
AV mạnh mẽ, cung cấp 4 keyers,
logo playout, chuyển tiếp với
Preview đầy đủ. Bạn có được
các công cụ bạn cần cho hệ
thống on air của bạn.
Tame your audio

Xáo trộn, sửa cấp độ âm thanh,
tổng và downmix. Giữ mức âm
thanh của bạn trong kiểm soát
với các cài đặt trước nhanh, trực
quan và ghi đè thủ công. Cần
phải bỏ âm thanh của bạn trong
quá trình lồng tiếng? Không có
vấn đề gì, chúng tôi sẽ giúp bạn
thực hiện.

Giải pháp tích hợp
MC1 cung cấp các giải pháp
Master Control hoàn chỉnh, cung
cấp Multiviewers, đồng bộ hóa
khung và kết nối âm thanh tiên
tiến. Nó cũng sẽ tích hợp hoàn
toàn vào hầu hết các hệ thống
định tuyến (Router) phổ biến.
Điều khiển linh hoạt
Quản lý nhiều Điều khiển chính
dễ dàng từ màn hình cảm ứng
DashBoard trực quan hoặc bảng
điều khiển phần cứng. Hệ thống
được vận hành thủ công hoặc tự
động hoặc bán tự động, hỗ trợ
hầu hết các hệ thống tự động phổ
biến.

động, Chính phủ, Công ty, Nhà
thờ và Giáo dục
Graphite
GRAPHITE
ALL-IN-ONE
PRODUCTION SYSTEM
Bàn trộn Video thực. Đồ họa
thực. Âm thanh thực. Graphite là
một hệ thống kết hợp tất cả trong
một bao gồm bàn trộn Video
hiệu năng cao, đồ họa 3D trực
quan tuyệt đẹp, máy chủ clip
servers truy cập thời gian thực và
âm thanh gốc rõ nét - tất cả đều
có độ tin cậy tương ứng hệ thống
xử lý riêng biệt

Có thể mở rộng
Từ giải pháp cho branding chạy
độc lập đến Điều khiển chính đa
kênh lớn; MC1 có thể mở rộng
theo nhu cầu của bạn.
Mạnh mẽ
Tính năng bỏ qua phần cứng bị
lỗi (bypass) để giữ cho kênh của
bạn được phát sóng trong mọi
tình huống. MC1 cũng có thể
được sử dụng làm bản sao lưu
tuyệt vời cho các hệ thống phát
IP-in-a-box và IP.
Các ứng dụng cho giải pháp này
rất đa dạng vì nó có thể được sử
dụng như một phần của Giải
pháp sản xuất thông minh sau
đây như Thể thao & Địa điểm
trực tiếp, Tin tức, Studio ảo, Di

Graphite All-In-One có các tính
năng nổi bật như sau:
Giải pháp sản xuất nhỏ gọn
Graphite cung cấp một giải pháp
sản xuất đầy đủ trong một khung
4RU duy nhất. Điều này giúp
đơn giản hóa kết nối, tiết kiệm
không gian và giúp dễ dàng thực
hiện các sản phẩm chất lượng
hàng đầu một cách cơ động.
Siêu tin cậy
Một hệ thống có hiệu suất ổn
định và khả năng miễn dịch đối
với các vấn đề phần mềm như
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các sản phẩm thống, nhờ vào
phần cứng chuyên dụng duy
nhất.
Độ bền cao
Được xây dựng để chịu được sự
khắc nghiệt của một sản phẩm di
động với cấu trúc vật lý được
thiết kế kỹ lưỡng. Hệ thống
Graphite được kiểm trả về độ
lắc, nhiệt độ trước khi xuất
xưởng.

Hệ thống được trang bị đầy đủ
Mọi tinh năng của hệ thống
Graphite được xây dựng với chất
lượng tương ứng các thành phần
hệ thống riêng biệt. Giá trị của
một hệ thống all-in-one không
cần bổ sung bên ngoài không hề
bị phóng đại.
Quy trình làm việc linh hoạt
Tổ chức sản xuất chương trình
phù hợp với bạn. Một người vận
hành duy nhất có thể điều khiển
toàn bộ chương trình thông qua

ứng dụng điều khiển, hoặc các
vai trò có thể được phân tách cho
nhiều người vận hành trong các
sự kiện có cường độ cao.
Khả năng nâng cấp
Các tính năng của Switcher và
sức mạnh đồ họa có thể được
nâng cấp thông qua giấy phép
phần mềm - các thiết bị bổ sung
luôn có sẵn thông qua một nhà
cung cấp duy nhất đảm bảo việc
tích hợp dễ dàng và luôn được
hỗ
trợ.

NTP

Danmon Asia xin giới thiệu một
số sản phẩm nổi bật nhất của
Hãng NTP Technology là Bộ
chuyển đổi AX 32 và DX 32
Converters.
AX 32 | AD/DA Converter &
Digital Audio Matrix

AX32 với các tính năng được ví
như cho chất lượng âm thanh sắc
ngọt như con dao Thụy Sỹ và
khả năng ứng biến linh hoạt của
con tắc kè trong hệ thống âm

thanh kỹ thuật số của bạn. Thiết
bị là trung tâm định tuyến âm
thanh, bộ chuyển đổi AD / DA
chất lượng hàng đầu thế giới và
bộ giám sát điều khiển. Rất đơn
giản, AX32 giúp thay đổi liên
tục giữa các quy trình công việc
trong vài giây, tối ưu hóa thời
gian và hiệu quả sản xuất của
bạn.
Với AX32, bạn có được chuyển
đổi AD và DA cơ bản với chất
lượng âm thanh tuyệt vời, cấu
trúc I / O linh hoạt và Âm thanh
IP qua Ethernet lớp 3 (Dante)
theo dõi các track âm thanh của
AX24 với hiệu suất nâng cao về
chất lượng âm thanh của chuyển
đổi AD vàDA , lên đến 48 kênh
âm thanh tương tự và cấu trúc

phân phối, định tuyến và phân
phối kỹ thuật số linh hoạt.
Với tất cả các card I / O và các
tùy chọn được cài đặt, bạn có thể
điều khiển một ma trận âm thanh
1.500 x 1.500. 8 thẻ I / O và 2
mô đun I / O có thể được cài đặt.
Những ý tưởng về sự linh hoạt
và thay đổi nhanh chóng giữa
các quy trình công việc bạn sẽ
được thực hiện dễ dàng.
Tất cả hoạt động và kiểm soát
chức năng được quản lý thông
qua phần mềm điều khiển
DADman
DX32R | DANTE AOIP,
MADI
&
AES3
CONVERTER
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DX32R được ví như con dao
Thụy Sĩ trong hệ thống âm thanh
kỹ thuật số đa năng của bạn một giao diện và ma trận được

thiết kế cho nhiều ứng dụng âm
thanh như phòng thu âm nhiều
phòng, cơ sở hậu kỳ và cài đặt
phân phối âm thanh. Nó cho
phép bạn định tuyến tất cả đầu
vào và đầu ra kỹ thuật số và
quản lý chúng trên cơ sở kênh
đơn âm trong một thiết bị hoặc
kết hợp các thiết bị.

Với độ trễ gần bằng 0, DX32R
có thể được sử dụng để mở rộng
số lượng kênh I / O và giao diện
các thành phần kỹ thuật số, cung
cấp cầu nối chất lượng cao giữa
AES / EBU, MADI, Pro Tools
HDX và mạng âm thanh IP
Dante.

gần đây đã công bố dự định sản
xuất phiên bản kỷ niệm 40 năm
cho loa ba đường tiếng đồng trục
8341 từ dòng The Ones - và
chúng tôi đã yêu cầu khách hàng
lựa chọn màu sắc để hoàn thiện
phối màu cho sản phẫm của
chúng tôi.

Blue – Màu Xanh Biếc là lựa
chọn phổ biến nhất - vì vậy
chúng tôi đã sản xuất ra một số
lượng giới hạn chỉ 200 cặp của
mẫu 8341 đặc biệt này, được
đánh số và kèm theo bộ cân
chỉnh âm thanh GLM, một cuốn
sách kỷ niệm 40 năm và được
vận chuyển đóng gói trong một
hộp gỗ sang trọng.

GENELEC

Genelec nổi tiếng trên thế
giới không chỉ bởi việc
thiết kế và sản xuất ra
những dòng loa kiểm âm
bền bỉ với chất lượng cao
và âm thanh trung thực mà
Hãng còn thể hiện những nổ
lực của mình trong việc bảo
vệ môi trường và trách
nhiệm xã hội. Trong bản tin
tháng này, chúng tôi xin
giới thiệu Phiên bản loa
8341 trong dịp kỷ niệm lần
thứ 40 của dòng loa này.
Phiên bản kỷ niệm loa
kiểm âm 8341 lần thứ 40.

Danh tiếng trên thế giới, Genelec

Thế rồi, hàng ngàn khách hàng
đã bình chọn cho màu sắc yêu
thích của mình và chúng tôi vui
mừng thông báo rằng Sapphire

Nhưng đó không phải là tất cả.
Đối với mỗi loa kiểm âm được
bán, chúng tôi sẽ quyên góp cho
tổ chức từ thiện Làng trẻ em
SOS ở Phần Lan quê hương của
chúng tôi. Được thành lập vào
năm 1949 tại Áo bởi Hermann
Gmeiner, Làng trẻ em SOS đã
dành hàng thập kỷ qua để giúp
các gia đình ở lại với nhau để
chăm sóc con cái của họ, và
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cũng cung cấp một ngôi nhà cho
những trẻ em mà không có sự
chăm sóc của cha mẹ để các em
tá túc ở đây.

Sự mua hàng của quý khách sẽ
được tập trung đặc biệt vào việc
hỗ trợ các gia đình đang gặp khó
khăn, để họ có thể được giúp đỡ
trước khi trẻ được nuôi dưỡng
hoặc được chăm sóc. Và bạn

cũng có thể giúp tài trợ các câu
lạc bộ âm nhạc cho trẻ em - sao
cho niềm vui âm nhạc có thể
được đưa đến những trẻ em có
thể không có cơ hội để trải
nghiệm nó bằng cách khác.

thể di chuyển linh động,
microphone sẽ dõi theo giọng
anh
ấy
trong
phòng.
TeamConnect Ceiling sẵn sàng
được sử dụng sau lắp đặt 1 lần
và gần như phù hợp 1 cách vô
hình vào kiến trúc và cấu trúc
không gian. Kết nối với hệ thống
hội thội video nhanh và dễ dàng
giúp tạo ra các cuộc họp hiệu
quả và thành công hơn.



SENNHEISER

Hãng sản xuất loa hàng đầu thế
giới – Sennheiser luôn nỗ lực
không ngừng nhằm phát triển và
hoàn thiện những sản phẩm và
giải pháp phù hợp với các nhu
cầu của người dùng. Trong bản
tin tháng 3 này, Danmon Asia
với tư cách là nhà phân phối
chính thức xin giới thiệu dòng
loa trần mới – SL TeamConnect
Ceiling và một số dòng micro
giám sát





SL TeamConnect Ceiling


Tích hợp liền mạch: thiết kế
tinh tế (chất liệu kim loại), 3
biến thể lắp đặt linh động
(lắp đặt/ cấu trúc/ hệ thống
treo) cũng như hệ thống dây
giấu trên/ trong trần nhà
Tương thích: Dễ dàng kết
nối với hệ thống âm thanh
hình ảnh hội thảo với tín
hiệu audio đầu ra analog
Thiết lập nhanh chóng dễ
dàng: Nhờ công nghệ dải
chùm tia, mic trần tự động
thích nghi với bất kỳ thiết kế
phòng nào mà không cần
cấu hình lại
Khả năng mở rộng: Một mic
trần có thể phủ diện tích
60m2 và có thể được bổ
sung với các mic khác

Các bộ phận gồm có:
TeamConnect Ceiling mở ra các
góc nhìn mới cho các cuộc hội
họp. Xin cám ơn công nghệ
chùm tia tập trung tự động,
microphone trần đem đến cho
người nói sự tự do chưa từng có:
Người nói xác định vị trí ngồi
hoặc đứng trong cuộc họp và có

Một số tính năng nổi bật:


Sắp xếp microphone tối ưu:
Sự xác định người nói tự
động nhờ công nghệ chùm
tia tập trung tự động và 29
đầu mic omni hiệu suất cao






Mic trần
Bộ nguồn với cáp kết nối
EU, UK và US
Bộ cáp (âm thanh, nguồn và
cáp điều khiển, 10m)
Bộ treo trần
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Hướng dẫn sử dụng

Các lựa chọn về khung treo cho
mic trần linh động tùy theo nhu
cầu khung cố định hoặc khung
treo.



EW IEM G4





Toàn quyền kiểm soát hiệu suất
của bạn - mọi nơi, mọi ngày. Bộ
giám sát trong tai của G4 làm
cho buổi biểu diễn của bạn trở
thành một trải nghiệm phi
thường - không chỉ cho khán giả
của bạn, mà còn cho bạn!
Một số tính năng nổi bật là:




Được thiết kế cho âm thanh
trực tiếp chuyên nghiệp: Hệ
thống giám sát trong tai
không dây mạnh mẽ tất cả
cho một.
Bộ thu gắn trên người mạnh
mẽ và tai nghe IE 4 theo dõi
đáng tin cậy mang lại sự rõ
ràng theo chiều dọc toàn bộ







phổ tần số để sử dụng hàng
ngày trên sân khấu.
Bộ phát âm thanh nổi Stereo
2 kênh ½ rack vỏ hoàn toàn
bằng kim loại với màn hình
OLED để điều khiển toàn
bộ.
Đồng bộ hóa không dây dễ
dàng và linh hoạt giữa máy
phát và máy thu qua hồng
ngoại.
Tương thích với phần mềm
điều khiển WSM của
Sennheiser để phân bổ tần
số linh hoạt
Có thể tương thích lên đến
16 kênh
Băng thông lên tới 42 MHz
với 1680 tần số có thể lựa
chọn, có thể điều chỉnh hoàn
toàn trong phạm vi ổn định
của UHF Dãi Cao Tần
Phạm vi truyền: lên tới 100
mét / 300 feet
Công suất đầu ra RF cao
(lên đến 50 mW) tùy theo
quy định của quốc gia

Trong hộp có những gì?




Bộ phát âm thanh nổi SR
IEM G4
Bộ thu âm thanh nổi EK
IEM G4
Tai nghe IE 4






2 Pin AA
Cần Antena
Giá đỡ rack GA 3
Bộ nguồn

EW IEM G4-TWIN

Toàn quyền kiểm soát hiệu suất
của bạn - mọi nơi, mọi ngày. Bộ
giám sát trong tai của G4 làm
cho buổi biểu diễn của bạn trở
thành một trải nghiệm phi
thường - không chỉ cho khán giả
của bạn, mà còn cho bạn!
Về cơ bản, EW IEM G4-Twin –
Bộ đôi chia sẻ các tính năng
tương tự như EW IEM G4.
Trong hộp có những gì?
 Bộ phát âm thanh nổi SR
IEM G4
 2 bộ thu âm thanh nổi EK
IEM G4
 2 tai nghe IE 4
 4 Pin AA
 Cần Antena
 Giá đỡ rack GA 3
 Bộ
nguồn

KẾT THÚC
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