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Danmon Asia xin trân trọng gửi
đến Quý khách hàng Bản tin
công nghệ tháng 5 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,
AJA, Phabrix, Sennheiser và
Tascam. 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 5 của chúng tôi là
cùng với Hãng Editshare đồng tổ
chức Hội thảo về giải pháp Lưu
trữ kèm MAM và Phát sóng tại
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh vào tháng 5 vừa qua.

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
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Ra mắt tại IBC 2016, Flow
Story là sản phẩm đầu tiên trong
thế hệ ứng dụng mới, sáng tạo
nội dung dành cho quy trình làm
việc và hợp tác từ xa. Trong Bản
tin tháng này, Danmon Asia với
tư cách là Nhà phân phối độc
quyền của Editshare tại Việt
Nam xin giới thiệu tính năng
mới này của Hãng.

hợp đầy đủ với các giải pháp lưu
trữ EditShare, MAM và máy chủ
video, Flow Story hướng đến các
ứng dụng sản xuất đòi hỏi xử lý
nhanh như Tin tức và Thể thao
cung cấp cho các nhà báo và đội
sản xuất khả năng đóng gói nội
dung để hoàn thiện, phân phối
hoặc phát sóng. Không cần thêm
phí bổ sung hoặc thời gian tải lên
để lưu trữ “đám mây”; nội dung
được phân phối trong một phần
nhỏ thời gian, bất cứ nơi nào trên
thế giới.

Flow Story

Các tính năng kỹ thuật chính:
Với một di sản truyền thống tập
trung vào chỉnh sửa phi tuyến
tính và quy trình làm việc khép
kín để phát sóng và cho các
phương tiện truyền thông,
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 NLE truyền
thống, Flow Story cung cấp
quyền truy cập từ xa và an toàn
vào phương tiện được lưu trữ tại
chỗ trực tiếp thông qua bất kỳ
kết nối internet nào. Với sự tích

Hỗ trợ định dạng rộng
Flow Story hỗ trợ hàng trăm
định dạng, từ các codec phát
sóng chuyên nghiệp như ProRes,
DNxHD,
AVC-Intra
và
XDCAM, cho đến 4K và hơn thế
nữa, như RED R3D, XAVC,
Cinema DNG và DPX

Âm thanh lồng tiếng
Thêm một giọng nói vào
timeline của bạn là dễ dàng. Chỉ
cần chọn vị trí bạn muốn bắt đầu
và nhấn record. Flow Story tự
động phát hiện và cho phép mọi
thiết bị đầu vào âm thanh được
kết nối. Sau đó, bạn có thể tải lên
giọng nói (và bất kỳ phương tiện
truyền thông địa phương nào
khác) được tải lên trang chính
của bạn từ bất kỳ vị trí từ xa nào.
Chỉnh sửa trong khi Capture
Story Story với chức năng độc
đáo ‘Chỉnh sửa trong khi
Capture cho phép mọi định dạng
(bao gồm cả GOP Long) được
truy cập trong khi ghi với các
máy chủ EditShare Flow MAM
hoặc Geevs Ingest. Điều này lý
tưởng cho các môi trường sản
xuất đòi hỏi thời gian nhanh như
các sự kiện trực tiếp và các sự
kiện thể thao nổi bật.
Hợp tác thời gian thực
Khi được kết nối với bất kỳ Cơ
sở dữ liệu Editshare nào, Flow
Story có sự cộng tác theo thời
gian thực với những người dùng
Flow khác, chẳng hạn như Flow
Browse và AirFlow. Các dự án,
clip, chuỗi, đánh dấu và siêu dữ
liệu (Metadata) đều được cập
nhật và đồng bộ hóa trong thời
gian thực, mở ra khả năng vô tận
cho sự hợp tác sáng tạo.
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Tích hợp NLE
Flow Story có một quy trình làm
việc tích hợp mạnh mẽ với các
NLE khác (và DAW) như Avid
Media Composer®, Adobe
Premiere®, Da Vinci Resolve®
và Avid ProTools®. Điều này
cho phép Flow Story trở thành
trung tâm sáng tạo hoàn hảo cho
bất kỳ ai cần cộng tác với các
biên tập viên.

Flow Story được xây dựng với ý
định chỉnh sửa từ xa. Mặc dù
bạn chỉ cần kết nối internet
thông thường để truy cập nội
dung của mình, nhưng rõ ràng
không phải lúc nào cũng có thể.
Flow Story có thể hoạt động ở
chế độ độc lập - để truy cập các
dự án Flow mà bạn đã và đang
làm việc hoặc để làm việc trên
các dự án local.

Làm việc ngoại tuyến

Tài nguyên sáng tạo tích hợp

Cần nội dung video chất lượng
cao để hoàn thành dự án của
bạn? Pond 5 cung cấp thư viện
lớn nhất về video HD miễn phí
và video 4k trực tiếp vào Flow
Story. Tìm kiếm nội dung, dùng
thử trong dòng thời gian bao
gồm các hiệu ứng, và sau đó chỉ
cần mua ở độ phân giải bạn cần.
Để có cảm hứng âm thanh, hãy
duyệt qua lựa chọn đáng kinh
ngạc của Mạng âm nhạc trực tiếp
từ trong Flow Story.

ROSS

Bộ định tuyến Ross cung cấp
một sự kết hợp nhỏ gọn và mạnh
mẽ của định tuyến, multiviewers, xử lý âm thanh và điều
khiển. Danmon Asia với tư cách
là Nhà phân phối tổng của Ross
tại thị trường Việt Nam xin giới
thiệu một số dòng Router của
hãng trong Bản tin tháng này.
Ultrix

Ultrix làm việc tín hiệu từ tương
tự tới IP, với tín hiệu từ 270 Mb
/ giây đến 12Gb / giây để cung
cấp nền tảng định tuyến tiên tiến
nhất trên thế giới.
Bộ định tuyến Ultrix 12G đã
giành giải thưởng là nền tảng
định tuyến, đa bộ nhớ và xử lý
tín hiệu tối ưu cho Studios, OB
Vans và Flypack. Được xác định
là nền tảng phần mềm duy nhất,
khách hàng nhận ra hiệu quả chi
phí, không gian và năng lượng
đáng kể với tính linh hoạt và
nhanh nhẹn vô song, đặc biệt là
liên quan đến các bộ định tuyến
hybrid.
Ultritouch

Một giải pháp điều khiển từ xa,
cao cấp, mang tính cách mạng
được thiết kế để cung cấp trải
nghiệm đẳng cấp thế giới phạm
vi rộng khắp cho toàn bộ danh
mục sản phẩm Ross.
Ultritouch là bảng điều khiển hệ
thống thích ứng với khả năng
giám sát. Bảng điều khiển là
màn hình cảm ứng gắn trên giá
đỡ 2RU nông được cung cấp bởi
SmartTouch ™, kết hợp chức
năng giống như điện thoại thông
minh trực quan với sức mạnh tùy
biến
của
DashBoard
PanelBuilder ™. Ultritouch bổ
sung tùy chọn giám sát và kiểm
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soát bộ định tuyến mới mạnh mẽ
cho Ultrix giành giải thưởng
Video của Ross, cộng với danh
mục các ứng dụng được cấp
phép ngày càng tăng. Ứng dụng
đa năng, Ultritouch cũng bao
gồm kiểm soát DashBoard
Connect ™ của nhiều sản phẩm
Ross Video khác.
Ultricore

Được nhận diện hiệu quả đáng
kể về chi phí, không gian và
năng lượng với sự linh hoạt và

nhanh nhẹn vô song, đặc biệt là
liên quan đến các bộ định tuyến
hybrid.
Ultricool

Hệ thống làm mát giá đỡ 1RU
thông minh, định hướng để làm
mát hiệu suất nhiệt của thiết bị
khi ở điều kiện khắc nghiệt hoặc
trong không gian hạn chế.
NK

trong các kích cỡ từ 16 × 4 đến
144 × 144.
Họ định tuyến NK Series là một
nền tảng định tuyến hiệu suất
cao, hiệu quả về chi phí cho
Studios, OB Vans và Flypack.
Sê-ri NK nhỏ gọn, mạnh mẽ và
đơn giản để sử dụng. Với nhiều
kích cỡ khung hình và lựa chọn
định dạng, bộ định tuyến NK
vượt trội trong việc cung cấp
định tuyến chất lượng cao một
cách hiệu quả.

Bộ định tuyến NK Series có sẵn

AJA
hoặc lưu trữ dựa trên mạng gắn
kết NFS hoặc CIFS đồng thời.
Danmon Asia với tư cách là nhà
phân phối ủy quyền của AJA tại
Việt Nam xin giới thiệu thiết bị
Helo cho các ứng dụng phát trực
tuyến (streaming) và thu ghi
(recording) cho các đài truyền
hình trong cả nước.
HELO
Phát trực tuyến, thu ghi, phân
phối tín hiệu H.264 chỉ bằng một
nút chạm

Một số điểm nổi bật về kỹ thuật
là:

Helo là thiết bị phát trực tiếp và
thu ghi độc lập H.264. HELO hỗ
trợ SDI và HDMI I / O vào một
thiết bị duy nhất với khả năng
truyền tải đồng thời vào Mạng
phân phối nội dung (CDN) của
bạn cũng như mã hóa và ghi các
tệp H.264 đẹp vào thẻ SD,
SDHC hoặc SDXC, lưu trữ USB




Đầu vào 3G-SDI và HDMI
di động, độc lập
Mã hóa lên tới 1080p 60
trong H.264 / MPEG-4
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Âm thanh stero 2 kênh được
mã hóa lên đến 24 bit
48kHz
Tốc độ dữ liệu từ 32kbps
đến 256kbps trong MPEG-4
Ghi vào thẻ SD, SDHC hoặc
SDXC, bộ lưu trữ USB,
NFS hoặc CIFS
Khe cắm USB và khe cắm
thẻ SD
Đầu vào và đầu ra video
3G-SDI, SMPTE-259 /
292/296/424, 10 bit, Liên
kết đơn 4: 2: 2, 4: 4: 4, BNC
và HDMI





Hỗ trợ cho RTP / RTSP,
RTMP và Unicast
AV Mute với hỗ trợ tải lên
file đồ họa của người dùng
cho kênh phát trực tiếp
Ghi lỗi để phân tích nhanh
các vấn đề phát trực tuyến

Quy trình làm việc

Kết nối thuận tiện (hình vẽ)

PHABIX

PHABRIX, một công ty hàng
đầu trên toàn thế giới về các giải
pháp kiểm tra và đo lường, gần
đây đã nhấn mạnh các khả năng
đo lường và kiểm tra theo chuẩn
SMPTE ST 2110 hàng đầu có
sẵn trong các giải pháp Qx
IPrasterizer và giải pháp cầm tay
Sx TAG IP. Cả hai sản phẩm đều
là ‘JT-NM được thử nghiệm với
đích đến là để cung cấp cho
khách hàng một giải pháp đáng
tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn
SMPTE. Trong Bản tin hàng
tháng này, Danmon Asia với tư
cách là nhà phân phối độc quyền
của Phabrix, tại Việt Nam muốn

trình bày những khả năng mới
này.

SMPTE ST 2110, 2022-7 và
2022-6

Khả năng đo lường và kiểm
tra SMPTE ST 2110

Qx IP là giải pháp hình ảnh lưới
hoàn toàn linh hoạt đầu tiên trên
thế giới để phân tích hybrid IP /
SDI và giám sát video / âm
thanh, cho các ứng dụng yêu cầu
4K / UHD (12G / 6G / 3G-SDI),
HD-SDI cũng như SMPTE ST
2110, ST Các định dạng 2022-7,
ST 2059 (PTP), AMWA NMOS
* và ST 2022-6.

Qx IP - Phân tích giám sát và
phân tích giám sát IP / SDI cho

Bộ tính năng của nó cung cấp ST
2059 (PTP), giải đóng gói (decapsulation) 1 video, 2 âm thanh
và 1 luồng dữ liệu ANC với sự
hỗ trợ cho ST 2110-20 (Video
không nén), -30 (Âm thanh kỹ
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thuật số PCM), -31 (AES3 Vận
chuyển trong suốt ) và -40 (Dữ
liệu ANC). Bảo vệ liền mạch ST
2022-7 được cung cấp cho cả
bốn luồng trên hai giao diện
mạng.
Tiếp nhận âm thanh phù hợp với
2110-30 Class C với sự hỗ trợ
cho các luồng 48Khz từ 1 đến 8
kênh ở thời gian gói 1ms và 1
đến 64 kênh ở thời gian gói
125us. Thời gian khóa PTP
nhanh được cung cấp, với đầu ra
GPI 1PPS và chỉ báo thời gian
thực của độ lệch pha ước tính
PTP. Bộ công cụ IP lõi 2110
cũng cung cấp chỉ dẫn về mối
quan hệ thời gian của từng luồng
trong số tám luồng 2022-7 đến

PTP với thông tin trạng thái,
cũng như công cụ trạng thái
2022-7 báo cáo độ lệch thời gian
tương đối của từng cặp 2022-7 .
Sx TAG IP - Phân tích, giám
sát và giám sát IP / SDI
SMPTE ST 2110 và ST 2022-6
Gần đây, thiết bị cầm tay IP Sx
TAG IP đã đã thử nghiệm được
trình diễn, cung cấp hỗ trợ toàn
diện cho các hệ thống IP phát
sóng hiện đại với việc đóng gói
và giải mã ST 2110-20 / 30/40
với cổng IP sang SDI, ST 2059
PTP, AMWA NMOS IS-04 / IS05, cũng như ST 2022-6.
Cung cấp tính di động đặc biệt
dễ sử dụng, Sx TAG IP cung cấp
bộ đồng bộ hóa tích hợp cho

phép các nguồn SDI không đồng
bộ được khóa với PTP để đóng
gói ST 2110. Ngoài ra, các xung
đồng bộ hóa tương tự được khóa
với PTP có thể được tạo từ
nguồn giải đóng gói (decapsulated) ST 2110 PTP.
Giám đốc điều hành PHABRIX,
Phillip Adams, cho biết, khi tiến
bộ công nghệ tiếp tục phát triển
trong toàn ngành, việc các đài
truyền hình theo kịp và tuân thủ
tất cả các tiêu chuẩn khác nhau
và đang phát triển là một thách
thức. Là nhà cung cấp hàng đầu
trong các giải pháp kiểm tra và
đo lường ST 2110, PHABRIX
nhằm mục đích loại bỏ áp lực
này cho khách hàng và giúp họ
duy trì tuân thủ tiêu chuẩn.

SENNHEISER

Sennheiser là một thương hiệu
nổi tiếng toàn cầu nhờ vào chất
lượng được đánh giá cao và độ
bền của sản phẩm qua nhiều năm
tháng cho các người dùng là tổ
chức hay cá nhân. Trong Bản tin
tháng 5 này, Danmon Asia với tư
cách là Nhà phân phối chính
thức của Hãng xin giới thiệu giải
pháp microphone dùng cho hội
nghị và hội thảo mang tên
TeamConnect Ceiling 2
TeamConnect Ceiling 2

Nâng cấp các cuộc họp lên 1 tầm
cao mới với TeamConnect
Ceiling 2. Dù là hội nghị, hợp
tác hay thuyết trình, phiên bản
hoàn hảo dòng microphone trần
TeamConnect Ceiling làm cho
các cuộc họp với người tham dự

từ xa trở thành trải nghiệm chưa
từng có.
Some Technical Data are as
below/ Một số số liệu kỹ thuật:
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Kích thước: 590 x 590 x 43
mm
Microphone: 28 microphone
Sennheiser KE10 với đầu
mic condenser tiền phân cực
Mức áp suất âm thanh: tối
đa 104 dB SPL
Cân nặng: 5670 g (12.5 lbs)
Âm thanh đầu ra: 1 x kết nối
3-pin (Phoenix contact
MCVW 1.5-3-ST-3.81); 2 x
Digital Dante Network
Audio (RJ45)
Phạm vi động: 93 dB(A)

Lợi ích và chức năng:
 Nói chuyện tự do thoải mái
 Kiểm soát tốt
 Tích hợp hoàn hảo
 Dễ dàng lắp đặt
 Sẵn có DDM

Trong phòng này, TeamConnect
Ceiling 2 được kết nối với 1 bộ
mã hóa và giải mã video. Phạm
vi bắt sóng lên đến 60m2 và khả
năng định hướng tự do linh hoạt
trong phạm vi này. Kết nối được
thực hiện dễ dàng thông qua đầu
ra analog.

Kịch bản ứng dụng dành cho
doanh nghiệp cơ bản với 3
trường
hợp
sử
dụng
TeamConnect Ceiling 2: Hợp
tác, Thuyết trình và hội nghị
truyền hình.

Ở đây TeamConnect Ceiling 2
được sử dụng như 1 microphone
mở rộng cho màn hình tương tác.
Định dạng động cho phép sử
dụng linh động cho toàn bộ
không gian và tương thích với
nhiều người tham dự từ xa.
Tóm lại, giọng nói rõ ràng dễ
hiểu đã và đang trở thành một
phần thiết yếu của phong cách
làm việc hiện đại, đặc biệt là với
các cuộc hội nghị với nhiều
người tham dự từ xa. Không
giống như các loại microphone
trần khác trên thị trường hoặc
các thiết bị tích hợp sẵn giải
pháp microphone như laptop,
TeamConnect Ceiling 2 với công
nghệ không nhầm được với các
sản phẩm thiết bị khác, giúp
truyền giọng nói đi một cách rõ
ràng đến những người dự hội
nghị từ xa như là họ đang ở tại
khán
phòng.

Một số mô hình ứng dụng:
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mã hóa và giải mã video trực
tuyến IP.
Trong Bản tin tháng 5 này,
Danmon Asia với tư cách là nhà
phân phối ủy quyền của
TASCAM tại Việt Nam xin giới
thiệu Giải pháp ghi và phát video
TASCAM mới được công bố
trên Trình phát / ghi video hiển
thị

VS-R264 cung cấp luồng Full
HD sử dụng mã hóa H.264 GOP
với tốc độ bit lên tới 30mbps;
Mặt khác, VS-R265 sử dụng Mã
hóa video hiệu quả cao (HEVC),
một sơ đồ mã hóa hiệu quả cao
mang lại chất lượng video H.264
với tốc độ một nửa

VS-R264 / VS-R265

giải mã đồng thời nhiều luồng
video trong truyền phát 4K /
UHD (3840x2160; VS-R265) và
phát trực tuyến HD (1920x1080;
VS-R264) ở tốc độ bit thấp trên
các mạng tiêu chuẩn phù hợp với
100Mbps hoặc 1Gbps.
Các thiết bị mã hóa và giải mã
phát trực tuyến IP qua VS-R264
và VS-R265 phù hợp thoải mái
trong một loạt các ứng dụng phát
video trực tiếp HD và UHD và
cài đặt AV thương mại, bao gồm
các thiết lập thờ cúng, y tế / y tế,
chính phủ, giáo dục .
Bộ xử lý / ghi video mới đã được
quảng cáo rầm rộ - VS-R264 và
VS-R265 sẽ chính thức ra mắt
vào đầu tháng 6 năm 2019.

TASCAM với Series mới VSR264 và VS-R265 AV qua bộ

Cả hai mô hình được thiết kế để
cung cấp mã hóa, ghi, phát và

KẾT THÚC
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