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Resum del projecte
Canal VLC/CAMPUS
CAMPUS
Xarxa Nacional en Continguts Audiovisuals i Multimèdia
• Comunitat Universitària i Societat en general
• Altres Campus d'Excel·lència Internacional i universitats espanyoles
Subprograma Enfortiment 2011
VLC/CAMPUS (Taller d'Audiovisuals de la UV i Àrea de Comunicació de la UPV)
Febrer 2012
En curs
20.400€
Les entitats que componen VLC/CAMPUS disposen d'una àmplia base de
recursos dispersos per a generar continguts audiovisuals i multimèdia:
plataformes de televisió per cable i sobre IP, diversos estudis d'enregistrament
equipats amb les tecnologies necessàries per a la producció de continguts d'alta
qualitat (estudis croma, escanejat laser en 3D, platons audiovisuals o sales de
captura de moviment). Es disposa d'unitats específiques que gestionen aquests
serveis, com l'Àrea de Comunicació o el Taller d'Audiovisuals.
Aquests recursos es nodreixen de plataformes de distribució de continguts com a
UPV Radie Televisió i la seua plataforma de TV a la carta en tv. upv, PoliTube,
PoliMedia o la plataforma MediaUni que ofereix des de de 2009 a través de
streaming i IP diferents canals de televisió a la carta, d'entre els quals existeix una
finestra pròpia per a VLC/CAMPUS. A més, en el servei Politube es disposa d'un
canal específic per a VLC/CAMPUS.
Aquesta plataforma de televisió IP i el portal d'accés (Canal VLC/CAMPUS)
s'utilitzarà com a eina conjunta per al desenvolupament dels programes de
divulgació del coneixement a la societat, el programa Trobades d'Excel·lència
Internacional i per a la difusió dels resultats del projecte en cadascun dels tres
àmbits d'actuació: Millora Docent, Millora Científica i Transformació del Campus.
• Unificar criteris pel que fa a la producció i difusió de continguts pertanyents a
VLC/CAMPUS des d'un contenidor compartit i alhora connectat a una finestra
única a fi d'oferir la màxima visibilitat en l'àmbit universitari i a la societat en
general.
• Millor ordenació/programació dels continguts audiovisuals i multimèdia per al
conjunt dels campus d'excel·lència, a partir d'una millor gestió i compartiment del
flux informatiu de la xarxa dels diferents servidors.
• Desenvolupar un gran agregador de continguts científics i educatius en xarxa
d'ús compartit i descentralitzat a partir de la dispersió i diversitat de sistemes
existents, a fi de preparar a la comunitat científica i docent en el pròxim canvi
tecnològic, entorn a l'ús de tecnologies d'informàtica compartida i ús de serveis o
sistemes a partir de mecanismes tipus NÚVOL, però des de la iniciativa pública.
La plataforma actua com a portal d'accés perquè els membres de VLC/CAMPUS
i els CEI puguen sol·licitar des d'un únic lloc els diferents serveis de generació de
continguts multimèdia que existeixen en les universitats, promovent així una millor
coordinació de recursos i la implantació de procediments de digitalització de
l'administració i els serveis universitaris.
Per a ells s'han adquirit 2 servidors HP Proliant que ja es troben instal·lats i 2
sistemes de còpia de seguretat sobre cartutx de cintes LTO-6, encara pendents
d'instal·lació.

1

