Verslaglegging in coronatijd, bij RTV Noord
Maart vorig jaar moesten alle verslaggevers van
RTV Noord ineens vanuit huis werken. Ook
ontvingen ze geen gasten meer in de studio. Om
toch gasten en verslaggevers in de uitzending te
krijgen, zocht Tim de Vrij, mediatechnicus bij RTV
Noord naar een oplossing.
LiveU
“Het streamen van beelden via LiveU doet RTV
Noord al jaren”, zo legt Tim uit. “LiveU werkt ideaal
voor verslaggevers op locatie. Helaas is het niet
mogelijk om iedere verslaggever en iedere gast een
LiveU veld-unit op te sturen. RTV Noord is een paar
jaar geleden gestart met twee LU Smart licenties.”

LU Smart
Met de LU-Smart mobiele app kan elke mobiele
journalist live HD-nieuws uit het veld verslaan
met zijn eigen telefoon. De app verbindt interne
wifi- en mobiele verbindingen voor een optimale
videokwaliteit. LU-Smart ondersteunt de meest
populaire iPhone- en Android-telefoons en
wordt gecontroleerd en beheerd door LiveU
Central zoals elke andere veld-unit.

Corona
In coronatijd waren twee licenties van LU Smart
niet voldoende. Er waren immers ineens
tientallen gasten en verslaggevers die om
beurten in de uitzending wilden komen maar
niet in de studio mochten komen. Heynen
adviseerde daarom LiveU Go-Plan.

Go-Plan
“Met het Go-Plan kan RTV Noord LiveUsoftwaretoegang bieden aan zo veel
smartphones als ze maar nodig hebben.
Het maakt ze enorm flexibel en verbonden met
zowel medewerkers als gasten. Iedereen kan in
professionele kwaliteit in de uitzending komen”,
legt Ad de Groot, accountmanager bij Heynen,
uit.
Samenwerking
“We zijn heel blij met de samenwerking met
Heynen”, vertelt Tim de Vrij. “Ze kunnen ons
goed adviseren over de verschillende
oplossingen en we zijn erg tevreden over de
LiveU-oplossingen die we momenteel allemaal
gebruiken. Daarnaast is LiveU een merk dat snel
inspringt in veranderende omstandigheden,
zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is
belangrijk, want al zouden onze kijkers er begrip
voor gehad hebben als het niet allemaal in 1x
goed zou lopen, als mediatechnicus wil ik graag
dat het perfect eruit ziet en geen problemen
oplevert.”

Over Heynen
Heynen werkt voor vernieuwers. We zijn een
leverancier van vernieuwende producten en
diensten aan radio- en TV-omroepen en aan
omroep gerelateerde omgevingen. Onze
producten en de technische ondersteuning die
we daarbij bieden, helpen u om te blijven voldoen
aan de eisen van een snel veranderende
omgeving waar continuïteit in gebruik en
betrouwbaarheid belangrijk zijn. Met onze kennis
en ervaring weten we de hoogwaardige
producten van de fabrikanten en ontwikkelaars
die wij vertegenwoordigen in te zetten, op een
manier die je in staat stelt de verwachtingen van
je project te overtreffen. De oplossing zit niet
alleen in het technische verhaal; belangrijk is dat
we als bedrijf flexibel en dichtbij zijn.
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Meer weten?
Bent u ook op zoek naar een betrouwbare
leverancier voor professionele audio of video of
wilt u meer weten over welke serviceoplossingen
Heynen kan bieden in de broadcast industrie?
Neem dan contact op met Ad de Groot, Sales
consultant Professional Media Solutions van
Heynen BV. Ad.degroot@heynen.nl
t +31 (0)6 209 58 712
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