Seal Conecta Enterprise
Gravação audiovisual de audiências.

Produtividade, Celeridade, Acessibilidade
e Transparência para a Justiça Brasileira.
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Inovação

O Seal Conecta Enterprise é um sistema inteligente que oferece tecnologia avançada
para a modernização da justiça brasileira, permitindo a captura, indexação e o
armazenamento de forma segura de atos processuais em áudio e vídeo. O Seal
Conecta Enterprise se integra completamente aos equipamentos instalados em
Plenários e salas de sessões.

Captura
Captura audiovisual que
facilita e agiliza o trâmite
processual.
•
•
•
•

Sessões
Audiências
Vídeo Audiências
Etc...

Gravação
Gravação digital de todos
os atos processuais em
áudio e vídeo de alta
resolução.
•
•
•
•

Depoimentos
Interrogatórios
Vídeo Audiências
Etc...

Indexação
Marcações que facilitam a
procura de informações na
audiência gravada.
•
•
•
•

Oradores
Fases
Processos
Etc..

Armazenamento

Distribuição

Integração

Gravações armazenadas
com segurança para acesso
posterior.

Processos acessíveis
de qualquer lugar à
magistrados, advogados e
interessados.

Integração com banco de
dados do tribunal e com
demais sistemas de gestão
processual.

• Na estação local
• Nos servidores de
conteúdo
• Em sistemas de backup

• Acesso seguro através de
portal web browser
localmente ou na internet

• PJe
• e-Proc
• Projudi
• Entre outros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gravação e Indexação completa de vídeos.
Captação e gravação digital (digitalização) de áudio e vídeo, inclusive em sinal PGM, em alta resolução.
Gerenciamento para alertas de falha do sinal de áudio e vídeo, sem interromper a gravação.
Permite a exportação total ou parcial das gravações, através de índices pré-definidos.
Inclua e altere marcações de tempo da gravação durante e após a gravação do vídeo.
Realize intervalos com recursos de pausa, suspensão e retomada das gravações mantendo a integridade do arquivo final;
Exporta a gravação de forma completa ou parcial, separando os vídeos por marcações ou por tempo.
Codificação do sinal de vídeo de diversos ambientes em tempo real, permitindo a criação de arquivos de vídeo adaptáveis de
acordo com a conexão do usuário.
Saída de gravação local para disco SSD. Estes gravadores serão capazes de gravar o sinal de vídeo sem compressão
preservando assim a integridade e qualidade do sinal original.

Pesquisa simplificada
Permite a pesquisa das gravações por, no mínimo, critérios como sala, data, processo, orador, assunto, recurso e classe processual.
Marcas D’água e Overlays
Suporte à sobreposição de imagem e texto (overlay) customizável ao vídeo.
Encoders
Através de encoders locais (secundários) o sistema gera os fluxos de vídeo e os envia através da rede ethernet diretamente para o
encoder principal, onde é feita a codificação em formatos distintos.
Os Encoders principais permitem a inserção de marcações de indexação aos vídeos finais, permitindo assim a criação de índices de
fácil acesso.
Players de vídeo
A plataforma de codificação possui player de vídeo próprio que pode ser facilmente integrado a portais construídos com codificação
HTML e HTML5.
Indexação em tempo real
Permite a indexação de vídeo em tempo real, com inserção de marcações diretamente sobre o arquivo final, de onde poderá permitir a
busca direta através das marcações salvas.
Importação de vídeos
O Seal Conecta Enterprise permite a importação de áudio e vídeo dos formatos de arquivos mais utilizados pelo mercado.
Exportação de vídeos
A aplicação permite que as mídias sejam exportadas, em exportação parcial ou completa dos vídeos em formato MP4, com reprodução
e exportação do vídeo no formato MP4 sem a necessidade de recodificação. A Exportação pode ser total ou parcial das gravações,
através de índices pré-definidos, o processo também permite exportar arquivos gravados em mídias ópticas, pen-drives e locais da
rede.
Controles inteligentes de gravação
Durante uma gravação é possível parar a gravação e retomar a mesma gravação posteriormente.
Áudio multicanal até 32 canais de áudio simultâneos
Suporte à gravação de fluxos de áudio provenientes de dispositivos utilizando o protocolo: AES67 e Dante.
Reposítório de mídias
Suporte e configuração de gravação de mídias em pastas da rede ou repositório de mídias. que poderá ser acessado pelos usuários.
Integração com plataformas existentes
O Seal Conecta Enterprise pode ser integrado aos sistemas de distribuição de vídeo existentes, com dados (endereços IP) referente aos
fluxos de vídeo disponíveis na plataforma e suas respectivas informações técnicas de compatibilidade e perfil de vídeo.
Streaming
O Seal Conecta realiza o streaming da gravação ao vivo e on-demand via intranet/internet para desktops, dispositivos móveis e smart
tvs compatíveis com protocolos: MPEG Dash, HLS e RTSP.
Segurança
Sistema com controle de acesso de usuário com níveis de permissões customizáveis, com suporte à integração com Active
Directory e LDAP. O Seal Conecta Enterprise contempla as licenças necessárias para o uso simultâneo do sistema por todos
os usuários, implementando privilégios diferenciados de acordo com cada usuário. Ao final da gravação há o suporte à
assinatura digital dos arquivos gerados.
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Saiba como otimizar os recursos e aumentar a produtividade
com a modernização da Justiça, acesse:
www.sealconecta.com.br

Solicite uma demonstração para um
de nossos consultores pelo e-mail:
conecta@sealtelecom.com.br

Seal Telecom, conduzindo a transformação digital na Justiça.
+55 11 3877-4000
Rua Francisco Matarazzo, 1500
18˚ Andar - Ed. Los Angeles - Água Branca
São Paulo - SP - CEP 05001-100
www.sealtelecom.com.br
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