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Sistema completo para automação de controle mestre, o BsVideo Pro irá atender as 
necessidades de pequenas e grandes emissoras de TV. Servidor de Banco de Dados SQL aliado 
a Hardware dedicado garante a robustez e confiabilidade exigidas. 

 

Funcionalidades: 

• Playlist Ilimitado 
• Programação em blocos 
• Cadastro de Cliente 
• Cadastro de Categoria 
• Cadastro de Eventos 
• Cadastro de Logo 
• Geração de caracteres 
• Automação de logomarcas 
• Histórico de veiculação 
• Preview de Áudio de Vídeo 
• Ajuste de volume 
• Relógio 
• Autenticação por usuários 
• Área de notificações 
• Streaming de Áudio e Vídeo 
• BlackMagic Decklink 
• Previsão de entrada 
• Formato MXF 
• Formatos MOV, MPEG, AVI 
• Integração com o BSCenter  
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1 – Configurações Iniciais 
 

1.1 - Dispositivo de Saída 

Para que o conteúdo multimídia seja convertido em sinais de Áudio e Vídeo, é necessário à 

configuração da placa de captura. A BS recomenda e homologa as placas Decklink. 

A placa de captura deve ser configurada como dispositivo de saída do BsVideo Pro.  

Para isso siga os passos abaixo: 

1.1.1 - Menu Superior > Gerenciar > Configurações  

1.1.2 - Selecione a tab Dispositivos 

Opte pela placa desejada e clique em salvar. 

 

Observação: Caso não possua uma placa de Captura instalada, selecione a opção “Nenhum”. 
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1.2 - Diretório de Entrada 

Dependendo da demanda, a rotina de cadastro de eventos no BsVideo Pro pode ser tornar 

algo oneroso para o profissional responsável. Para facilitar tais atividades, o BsVideo Pro 

implementa um diretório padrão para onde a produção pode encaminhar os arquivos. 

 Através de uma rotina de verificação o sistema irá verificar todos os arquivos presentes no 

diretório e irá informar todos que ainda não estão cadastrados no sistema. Esta rotina pode 

ser configurada pelo usuário, onde tanta a frequência de execução bem como o diretório a ser 

verificado podem ser editados de acordo com a necessidade.  

Caso esta rotina for considerada desnecessária a mesma pode ser desativada. 

Para configurar o diretório de entrada siga os passos abaixo: 

1.2.1 - Acesse o menu Superior > Gerenciar > Configurações  

1.2.2 - Selecione a tab Diretórios 

1.2.3 - Escolha o diretório padrão 

1.2.4 - Escolha o Intervalo de tempo de cada aviso 

1.2.5 - Marque a opção “Ativado” e clique no botão “Salvar”. 

 

1.3 - Área de Notificação 

 

Para a comodidade do usuário a BS criou a área de notificação que avisará através de uma 

caixa de mensagem se há novos eventos no diretório de entrada. 

Observação: Para configurar a exibição da Área de Notificação siga os passos do tópico 6.2 
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2 - Cadastro de Usuários 
Para melhorar a confiabilidade e segurança do sistema, o BsVideo Pro possui autenticação por 

usuário e senha. Desta forma apenas usuários cadastrados estão autorizados a logar no 

sistema. 

 

Para cadastrá-lo siga os passos abaixo: 

2.1 - Acesse menu superior > Gerenciar > Usuários > Adicionar. 
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3 – Cadastro de Categorias 
Para melhor visualização e organização de seus eventos podem ser criadas categorias 

personalizadas pelo usuário onde podem ser separadas por cor e tema.  

 

Para cadastrar novas categorias siga os passos abaixo: 

3.1 – Acesse Menu  Superior  > Gerenciar > Eventos  

3.2 – Selecione a Tab “Categorias” 

3.3 – Clique no botão “Inserir” 

3-4 – Preencha os campos: 

- Prefixo: Digite o prefixo desejado. 

- Nome da Categoria: Escreva o nome da Categoria. 

- Cor da Letra: Escolha uma cor para a fonte da categoria 

- Cor do Fundo: Escolha uma cor de fundo para a categoria. 

- Clique no botão “Inserir”. 
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4 – Cadastro de Logomarcas 
O BsVideo Pro possui a funcionalidade de  Geração de Logomarcas, onde uma imagem 

previamente cadastrada é sobreposta ao conteúdo sendo reproduzido ( Overlay ). 

 

Para cadastrar uma nova logomarca, siga os passos abaixo: 

4.1 – Acesse o menu superior > Gerenciar > Eventos 

4.2 – Selecione a tab Logos e Gc 

4.3 – Clique no botão “Inserir” 

4.4 – Preencha os campos: 

 - Logo: Digite o nome do logo  
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- Tipo: Selecione se o arquivo é um Logo ou um Gc (Gerador de caracteres) 

- Pos X e Pos Y: Escolha a posição do logo 

- Selecione o Arquivo de Imagem. 

- Clique no botão “Salvar”. 

 

 

5 – Cadastro de Eventos 

  

5.1 – Acesse o Menu Superior > Gerenciar > Eventos 

5.2 – Selecione a tab Eventos 

5.3 – Clique no botão “Inserir”  
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5.4 – Preencha os campos:  

 - ID: Código do evento. 

Observação: o sistema irá sugerir um novo ID, porém o mesmo poderá ser alterado. 

- Evento: Nome do Evento 

- Duração: Não é necessário preencher este campo manualmente. Ao escolher o Arquivo de 

mídia o sistema calcula automaticamente o tamanho do evento. 

- Categoria: Selecione o nome da categoria para seu evento. 

- Selecione o Arquivo de mídia 

- Clique no botão “Salvar”. 
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6 - Lista de Eventos 
Após a criação dos eventos o usuário poderá observar os itens adicionados na lista de eventos 

com os detalhes: Nome do Evento, duração e Categoria.  A partir desta lista podem-se 

pesquisar eventos e inseri-los no playlist. 

 

6.1- Busca por categoria: Digite o nome da categoria e o sistema BsVideo Pro retornará os 

eventos pela categoria desejada. 

Para efetuar a busca de eventos por categoria, basta selecionar a categoria desejada. Todos os 

eventos cadastrados na categoria serão exibidos. 

6.2 - Busca por nome do evento: Digite o nome do Evento para que o Sistema filtre e retorne 

os eventos solicitados. 

Para efetuar a busca por nome de evento, basta digitar o nome no campo “Procurar” e 

selecionar no campo de categorias a opção “Todas”. Todos os eventos cadastrados com o 

nome digitado serão exibidos. 

Para uma busca combinada entre categoria e nome de evento, basta digitar o nome do evento 

ou a abreviação do mesmo e selecionar a categoria desejada.  
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7 – Playlist 
O Playlist é a lista de reprodução de eventos do BsVideo Pro, onde todos os eventos são 

automaticamente reproduzidos de forma sequencial e ordenada até que o final da playlist seja 

alcançado ou até que o usuário pressione o botão "Stop". 

A cada evento executado, o mesmo é removido do playlist e inserido no histórico de execução 

do BsVideo Pro. 

Ao final do Playlist, uma mensagem será exibida, informando ao usuário que o fim do playlist 

foi alcançado. Neste momento, o sistema estará aguardando até que novos eventos sejam 

inseridos no playlist e que o botão "Play" seja pressionado. 

 

 

7.1 - Inserindo eventos no Playlist 

Para inserir eventos no Playlist basta abrir a lista de Eventos e clicar duas vezes no Evento 

desejado. 

7.2 - Deletando eventos do Playlist 

Para deletar um evento clique no botão “Deletar” ou clique com o botão direito sobre o 

Evento e escolha a opção “Deletar”. 
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7.3 – Acessando as propriedades do Eventos na Playlist 

Para acessar as propriedades de um Evento vá na Playlist, de um duplo clique no evento 

desejado. 

 

Com a janela de Propriedades aberta você pode configurar as seguintes opções: 

 

 

7.3.1 - Evento: Renomeia o nome do Evento apenas na Playlist. 

Para renomear o evento na Playlist clique no nome do Evento e faça as alterações desejadas, 

logo após clique em “Alterar”. 

7.3.2 - Ação: Permite automação de logos, associados sempre a um evento do Playlist. Possui 

as seguintes opções: 

 - INÉDITO : Exibe Logo predefinido como inédito. 

- REPRISE : Exibe Logo predefinido como reprise. 

- LOGO IN : Exibe Logos definidos no preview. 

- LOGO OUT: Remove todos os logos exibidos no PGM. 

7.3.2.1 - Configurando as ações: 

 

Para definir uma logo como “Inédito” ou “Reprise” a mesma precisa estar previamente 

cadastrada no BsVideo Pro, para isso siga os passos do índice 4.  

 

- Com as logos devidamente cadastradas, menu superior > Gerenciar > Configurações 

 

- Acesse a tab “Logos” 

- Selecione a logo que deseja definir como “Inedito” e “Reprise” 

- Clique em “Salvar” 

- Clique em “Fechar” 
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Para definir uma logo in é necessário que a mesma esteja previamente cadastrada e definida 

no preview, para isso siga os passos: 

 

- Menu superior > Exibir > Logomarcas 

- Dê um duplo clique na logo que deseja definir, note que ela ficará marcada em verde. 

- Feche a janela de logomarcas. 

 

Por fim, na playlist, dê um duplo clique no evento desejado e no campo “Ação” selecione a 

opção de automação que deseja que o BsVídeo realize quando o evento for reproduzido. 

 

7.3.3 - Entrada Prevista: Ao clicar duas vezes sobre o evento que está na programação da 

playlist você poderá inserir um horário de entrada e o BsVideo Pro irá calcular a Previsão de 

entrada de todos os eventos seguintes, sendo assim você saberá qual horário cada evento será 

tocado.A Previsão de Entrada não irá tocar o evento automaticamente no horário previsto.  

Para definir o horário de entrada, digite o horário desejado e clique em “Alterar”. 

7.4 - Movendo eventos do playlist 

Para mover um evento para cima clique no botão “mover acima” ou se deseja mover o evento 

para baixo clique no botão “mover abaixo”. 

7.5 – Importando arquivos/blocos do BSCenter 

Com a nova versão do BsVideo Pro Pro é possível importar arquivos e blocos do BSCenter. 

Para importar arquivos ou blocos, na playlist clique com o botão direito em “Importar”, 

escolha uma dar opções “Arquivo” ou “Bloco” e localize o arquivo no diretório. 

 Obs.: É necessário que o BsCenter esteja instalado em outra máquina na mesma rede para 

que essa função funcione. 

7.6 – Limpando a Playlist 

Para limpar todos os eventos da Playlist, clique com o botão direito e escolha a opção “Limpar 

Playlist”. 

7.7 - Botões do Playlist: 

 Play/Pause: Inicia ou pausa a reprodução da programação. 

 Mover Acima: Move um evento para cima. 

 Mover Abaixo: Move um evento para baixo. 
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 Stop: Para a reprodução da programação. 

 Deletar: Apaga um evento. 

 Monitor: Mostra a Ferramenta Monitor. 

 Lista: Mostra a Ferramenta Lista de Eventos 

 Logo: Adiciona ou Remove a Logo do evento que está em reprodução. 

 

7.8 - Display do Playlist 

Evento: Mostra o tempo restante da duração do evento que está sendo reproduzido e ao lado 

direito é mostrado o status do evento. 

Bloco: Mostra a duração de toda a playlist. 

Nome: Mostra o nome do evento que está sendo reproduzido no momento. 

Logo: Mostra a logo do evento que está em reprodução. 

 

 

  



 

8 - Preview de Eventos
Para uma prévia do Evento antes de reproduzi

8.1 – Acesse o Menu Superior

8.2 – Clique no Evento que deseja visualizar

8.3 – Clique no botão “Play”. 

 

9 - Logomarcas (Geração de Caract
9.1 – Acesse o Menu Superior > Exibir > Logomarcas

9.2 – Escolha o logo na lista 

9.3 – Dê um duplo clique no logo que deseja definir.

9.3 – Clique no botão “ ” para colocá

9.4 – Clique no botão “Play” 

Preview de Eventos 
antes de reproduzi-lo siga os passos abaixo: 

Superior> Ferramentas > Preview 

Clique no Evento que deseja visualizar 

 

Geração de Caracteres ) 
Acesse o Menu Superior > Exibir > Logomarcas 

Dê um duplo clique no logo que deseja definir. 

para colocá-lo no ar ou no botão “ ” para removê
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” para removê-lo 

 



 

10 – Monitor 
Ao reproduzir um evento você poderá acompanhá

serão visualizados. 

 10.1 – Acesse o Menu Superior

11 – Volume 
11.1 – Acesse o Menu Superior

 

 

12 – Relógio 
12.1 – Acesse o Menu Superior

 

Ao reproduzir um evento você poderá acompanhá-lo no Monitor. Os Logos e GC também 

Menu Superior > Exibir > Monitor 

 

Superior> Ferramentas > Volume 

Menu Superior > Ferramentas > Relógio. 
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lo no Monitor. Os Logos e GC também 
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13 – Histórico 
Para o controle dos eventos reproduzidos acesse o Histórico do Sistema BsVideo Pro.  

Informe a Data de início e a data de Fim para filtrar sua busca. 

Siga os passos abaixo: 

13.1 - Acesse o Menu Superior > Gerenciar > Histórico. 
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14 - Verificação de Entrada 
 Verifica a existência de novos arquivos em diretório predefinido pelo usuário. 

Para acessar a Entrada de Eventos siga os passos abaixo: 

14.1 – Acesse o menu superior > Ferramentas > Verificação de entrada. 

 

 

 

15 – Suporte 
A Broadcast Solutions trabalha diariamente para melhorar seus softwares e soluções e 

suprir todas as necessidades de seus clientes.  

Entre em nosso site para mais informações sobre a Empresa: 

http://www.bsweb.com.br 

Reporte qualquer problema que encontrar em nossas soluções. 

 
Nossa equipe de suporte entrará em contato o mais rápido possível. 

 

Telefone: (13) 3301-9804 

Skype: support.bs  

Email: support@bsweb.com.br 


