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xcoDeR Vod 

XCODER VOD é um encoder de vídeo sob demanda. Ele pode ser utilizado como um disco virtual
conectado  às  ilhas  de  edição,  tornando  a  distribuição  de conteúdo  mais  rápida,  fácil  e  prontamente
acessível.

Ao terminar de editar um vídeo e movê-lo para um diretório assistido pelo XCODER VOD, esse
vídeo  é  imediatamente  processado,  codificado  e  enviado  para  o  destino,  seja  CDN  ou  servidor  de
exibição. A interface web integrada é bilíngue, possibilitando total controle das operações do equipamento.

Características
- Rapidez, estabilidade, confiabilidade e versatilidade.

- Processamento octa-core.

-  Automatização  de  processamento  de  arquivos

customizável através de scripts.

- Controles para restrição de acesso de usuários e

grupos.

- Manipulação de discos.

- Gerência de diretórios para compartilhamento.

- Ajuste automático dos parâmetros de áudio e vídeo

para arquivos de exibição.

- Logs do sistema disponível para download e para

envio remoto (TCP / UDP).

-  Agendamento de tarefas  e  gerência  completa  do

sistema pela interface web.

Aplicações
- Servidor de arquivos com pastas assistidas para

realização automática de tarefas.

- Cache Server. (3)
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Especificações

Armazenamento (HDD) (2) Espaço 1TB (expansível até 16TB)

Slots 2 slots (3.5”)

Velocidade 7200RPM

Armazenamento (SSD) (2) Espaço 120GB (expansível até 2TB)

Conexões de dados Redes suportadas 1 Gigabit Ethernet (1)

4 Gigabit Ethernet (offboard) (3)

Serviços e compartilhamento DLNA, NFS, SMB / CIFS, FTP, Rsync, TFTP e SSH

Suporte Monitoramento por SNMP

Análise de gráficos Uso de CPU, memória, disco e tráfego das interfaces
Ethernet

Processamento CPU Octa-core

Tensão de alimentação Fonte ATX (350W  RMS)

Dimensões Rack 19”, 1U

Peso  3,2kg (sem discos externos)

Temperatura de operação -10 °C ~ 60 °C

1 Placa de rede externa com mais 4 interfaces Gigabit Ethernet é opcional.
2 Interface SATA.
3 Item opcional, demanda hardware extra.
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