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Varianta A:

Popis technického řešení:
Inteligentní kamerový systém, který dle předem nastavených souřadnic pracuje autonomně (snímá
busty jednotlivých řečníků). Není potřeba žádného kameramana, či jiným pracovníků zabývajících se
pořizováním video záznamu. Systém je plně programově propojen s hlasovacím systémem HER, od
kterého přejímá veškeré povely, kam se která kamera má dívat, jaký má poskytovat záběr atd.
Prostřihy pomocí virtuální kamery a další funkcionality.
Video stream (živé vysílání) v kvalitě Full HD, který mohou diváci sledovat na svých počítačích je
okomentován titulky o tom, jaký se v daný okamžik projednává bod a kdo právě diskutuje. Zároveň
tyto příznaky pro titulky jsou použity pro následnou indexaci video nahrávky.
Video archiv je tedy indexován na bod jednání zastupitelstva a řečníka k danému bodu, shodně
jako audio záznam.

Finanční náročnost
Pořízení a instalaci kamerového systému dle varianty A obstará SITMP za podmínky, že jim bude
zaslána částka na pořízení systému 200.000,- Kč. Tento převod finančních prostředků by byl
projednán na příštím zasedání ZMO Plzeň 1 jako rozpočtové opatření.
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Varianta B:

Popis technického řešení:
Jednání bude zaznamenáváno prostřednictvím 2 stacionárních kamer (na stojanech, nehybné)
umístěných tak, aby zabíraly celou zasedací místnost. Kamery budou propojeny s naším hlasovacím
systémem – tzn. přepínání na hlasovací tabulku, titulky k bodům a řečníků, indexace, atd. Jen nejsou
zabírání konkrétní řečníci pomocí autonomního programu.
Video stream (živé vysílání) v kvalitě Full HD, který mohou diváci sledovat na svých počítačích je
okomentován titulky o tom, jaký se v daný okamžik projednává bod a kdo právě diskutuje. Zároveň
tyto příznaky pro titulky jsou použity pro následnou indexaci video nahrávky.
Video archiv je tedy indexován na bod jednání zastupitelstva a řečníka k danému bodu, shodně
jako audio záznam.

Finanční náročnost
Pořizovací cena by měla být cca 60.000,- Kč včetně DPH. (kamery, switch, notebook)

