Caso de sucesso:
BYUtv
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SOBRE A BYUtv
BYU Broadcasting é a rede de transmissão de vídeos da Brigham Young University. Ela opera diversos canais,
incluindo a BYUtv, BYU Television International e KBYU Eleven. O canal principal da universidade, BYUtv,
transmite conteúdo para mais de 60 milhões de domicílios pelos EUA todo

COMO A BYU USA OOYALA
A BYUtv colocou a necessidade de seus
espectadores em primeiro lugar ao desenvolver
sua estratégia de vídeos online. A Ooyala fornece
a ela a tecnologia líder do ramo, com adaptive bitrate disponível e fácil autenticação. O resultado é
uma experiência envolvente de “vídeo em
qualquer lugar”, a qual permite que os usuários da
BYUtv assistam conteúdo em qualidade alta em
uma gama de dispositivos e plataformas.
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NA WEB
A BYUtv usa o player inovador da Ooyala para transmitir
sua programação de TV a cabo online, 24 horas por dia.
• Os usuários podem assistir à TV ao vivo e navegar pela
lista de próximas programações
• Os programas antigos mais populares ficam disponíveis
para serem assistidos também on-demand
• Espectadores podem criar um nome de usuário ou fazer
login usando sua conta do Facebook
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OVER THE TOP (OTT)
A BYU Broadcasting foi cuidadosa ao integrar OTT à sua
estratégia de transmissão de vídeos.
• A BYUtv construiu e lançou um canal no Roku, completo
com tecnologia ABR
• O aplicativo do Roku transmite o conteúdo ao vivo e a
biblioteca de vídeos on-demand da BYUtv, integrado
também com o site e os aplicativos para iOS
• Integração com Airplay & Apple TV possibilita aos
espectadores adquirir o conteúdo pelo aplicativo em
iPhones e iPads, depois assistindo na TV
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EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
Desenhado para aumentar o números de visualizações e
alavancar o envolvimento dos dores, o aplicativo para
iPad e iPhone da BYUtv é incrivelmente eficaz.
• Adaptative bit-rate no iOS permite a transmissão de
conteúdos na qualidade mais alta possível segundo a
conexão do usuário
• Espectadores conseguem assistir ao vivo conteúdo do
canal a cabo da BYUtv em seus dispositivos móveis
• BYUtv para iPhone e iPad é aprovado pela Apple e
disponível na App Store
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CONTEÚDO AO VIVO EM HD
Futebol, basquete e outros esportes alimentam algumas
das maiores audiências da BYUtv. E já que ninguém quer
assistir eventos esportivos em baixa resolução, a BYU
Broadcasting precisava de uma solução que não
decepcionasse. Eles encontraram isso na integração da
Ooyala com a Akami’s Live HD Network. Os recursos
principais incluem:
• Vídeo em HD e com carregamento rápido
• Possibilidade de voltar no vídeo, mesmo quando são ao
vivo
•
Transmissões
que
podem
ser
arquivadas
instantaneamente e depois se tornam disponíveis para
consumo on-demand
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VÍDEO EM TODO LUGAR

A tecnologia de vídeo online da Ooyala com a BYU
Broadcasting guarda o histórico de visualização de cada
usuário. Também guarda o quanto de cada programa foi
assistido. Isso quer dizer que o usuário pode, por
exemplo:
• Começar a assistir em seu laptop
• Fazer uma pausa
• Fazer login em seu aplicativo no iPad
• Continuar a assistir do ponto em que parou
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