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Pré-requisitos para utilização do recurso Cisco StadiumVision 
Director SSC. 

Antes de utilizar o recurso SSC, certifique-se de que os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

• Você trabalhou com o administrador e gestor de conteúdo do Cisco StadiumVision Director em suas 
instalações para discutir suas necessidades de conteúdo e categoria, bem como identificar os locais 
em que deseja publicar conteúdo.

• Você sabe como deseja controlar a apresentação do conteúdo do álbum, e o administrador 
configurou o servidor e os dispositivos do Cisco StadiumVision Director de tal maneira.
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• Se a intenção do estádio for utilizar scripts para controlar a exibição de qualquer conteúdo de álbum, 
certifique-se de que você sabe as categorias apropriadas a serem atribuídas a seus álbuns e que o 
administrador configurou quaisquer categorias adicionais necessárias no registro do Cisco 
StadiumVision Director antes de você publicar.

• O administrador criou uma conta de usuário do SSC com camarotes e TVs autorizadas e ativou a 
conta.

Restrições para utilização do recurso Cisco StadiumVision 
Director SSC. 

Antes de configurar conteúdo para o SSC, considere as seguintes restrições:

• Para controlar a exibição de um álbum utilizando um script, deve ser atribuída uma categoria ao 
álbum.

• Somente um álbum por categoria de álbum preparado para o mesmo DMP (Digital Media Player) 
pode ser iniciado em tal DMP utilizando um script de evento. 

Cuidado Se uma mesma categoria tiver sido aplicada a vários álbuns em SSC para um local especificado, o álbum 
ativo que não tiver expirado e cujas propriedades foram atualizadas mais recentemente será iniciado por 
um script de evento. Se múltiplos usuários aplicarem as mesmas definições de categoria e 
compartilharem um local de DMP, tome cuidado ao coordenar o álbum que estará ativo para exibição ao 
utilizar scripts de evento.

• Não há garantia de execução sincronizada entre os DMPs para o controle de álbum.

• Somente modelos de tela cheia 1920x1080 são suportados para conteúdo SSC.

Nota Se sua imagem for menor do que 1920x1080, ela não será ajustada ao tamanho do modelo.

• Gráficos que sejam menores do que o tamanho do modelo não serão ajustados.

• Cada arquivo carregado deve ter no máximo 2 GB.

• Somente álbuns com 100 itens ou menos poderão ser reproduzidos com sucesso. (No Cisco 
StadiumVision Director Release 3,0.0-247 esse limite é de 70.)

Introdução ao SSC
O recurso Cisco StadiumVision Director SSC oferece aos usuários de negócios de diversas áreas 
funcionais em um estádio uma maneira de carregar conteúdo customizado de forma independente, 
diretamente no servidor do Cisco StadiumVision Director, e de atribuir esse conteúdo a camarotes e 
dispositivos para apresentação posterior. 

O recurso SSC oferece um portal para que cada usuário autorizado carregue e armazene conteúdo em 
pastas chamadas de álbuns. Esse espaço de trabalho específico do usuário é a única área do software 
Cisco StadiumVision Director que um usuário SSC individual pode acessar. Ele contém somente o 
conteúdo carregado por tal usuário, e somente esse usuário pode ver o conteúdo.
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Após um usuário de negócios carregar conteúdo para um álbum e configurar as propriedades do álbum, 
o usuário SSC deve publicar o álbum para preparar o conteúdo para os DMPs atribuídos. O álbum fica 
disponível para exibição somente nas TVs em que o usuário é autorizado e nas quais ele selecionou. 
Quando um álbum é preparado com sucesso, e se uma categoria tiver sido atribuída a ele, um operador 
de evento poderá executar um script para exibir o conteúdo do álbum nas TVs para as quais aquela 
categoria foi atribuída. Um usuário de camarote também pode controlar a exibição do conteúdo em uma 
TV a partir de um telefone IP configurado para serviço de conteúdo sob demanda. 

Nota Se desejar controlar a exibição do conteúdo de um álbum SSC em uma TV utilizando outros dispositivos, 
entre em contado com seu representante Cisco Systems para obter uma API (Application Programming 
Interface) de Controle de Usuário que foi disponibilizada por acordo especial.

Figura 1 fornece uma visão geral das diferentes funções e tarefas de SSC. Para dar suporte e utilizar o 
recurso SSC, um administrador deve primeiro configurar o servidor do Cisco StadiumVision Director. 
Serão necessárias configurações adicionais somente quando o ambiente for alterado para adicionar ou 
modificar contas de usuário, dispositivos ou categorias.

Figura 1 Visão geral das funções SSC

Maneiras de utilizar o SSC
Esta seção descreve algumas maneiras de utilizar o SSC em algumas funções empresariais em suas 
instalações:

• Administrador de Back-office - Exibir o logo de um patrocinador particular enquanto se encontra 
com eles.

• Técnicos—Criar e exibir programas de exercícios no vestiário.

• Concessões—Atualizar painéis de menu estáticos.

• Recursos humanos—Anunciar o funcionário do mês.

• Departamento de segurança—Exibir uma mensagem sobre uma criança perdida.
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• Atendente de camarote—Exibir mensagens pessoais de "Feliz aniversário".

• Vendas de camarote—Personalizar os camarotes por dono do camarote.

• Equipe de loja—Criar e exibir promoções da loja.

Como utilizar o recurso Cisco StadiumVision Director SSC
Esta seção inclui as seguintes tarefas:

• Como fazer login no Portal SSC, página 4

• Como carregar conteúdo para um álbum SSC, página 5

• Como remover conteúdo de um álbum SSC, página 10

• Como definir propriedades de um álbum SSC, página 11

• Como publicar um álbum SSC, página 16

• Como visualizar a lista de TVs autorizadas, página 15

• Como apagar um álbum SSC, página 17

Como fazer login no Portal SSC
Esta seção descreve como acessar o portal SSC.

Pré-requisitos

Antes de fazer login no SSC, certifique-se de que os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

• A versão do seu navegador é suportada e você tem o Flash Player. Para mais informações, consulte 
as Notas de Versão do Cisco StadiumVision para sua versão em: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html

• Você recebeu as seguintes informações do seu administrador do Cisco StadiumVision Director:

– Endereço de IP do servidor do Cisco StadiumVision Director.

– Nome de usuário SSC e senha para sua conta.

• Você está pronto para definir uma nova senha para seu usuário. (Isso é necessário somente se o 
administrador tiver configurado sua conta para solicitar uma mudança de senha na primeira vez em 
que você fizer login.)

Tarefa

Para fazer login no portal SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 Abra uma janela do navegador e digite o seguinte endereço na barra de endereços: 
http://ipaddress:8080/StadiumVision/

substituindo ipaddress pelo endereço de IP fornecido pelo administrador do  Cisco StadiumVision 
Director.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html
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Etapa 2 Quando a tela do Cisco StadiumVision Director aparecer, digite as informações de sua conta SSC nos 
campos Nome de usuário e Senha.

Etapa 3 Clique em Login.

Etapa 4 Se este for seu primeiro login e se o administrador tiver configurado para que a senha seja alterada no 
primeiro login, defina uma nova senha ao visualizar a tela abaixo:

a. No campo Insira a senha atual, digite a senha original da conta fornecida pelo administrador.

b. No campo Inserir a nova senha, digite outra senha que substituirá a senha original da conta.

c. No campo Confirmar a nova senha, digite a nova senha mais uma vez para confirmar que as duas 
senhas são as mesmas.

d. Clique em Salvar.

Etapa 5 Após os recursos serem carregados, o portal SSC é iniciado.

Como carregar conteúdo para um álbum SSC
Esta seção inclui os seguintes tópicos:

• Diretrizes para carregamento de conteúdo, página 6

• Como criar um álbum, página 6

• Como adicionar conteúdo a um álbum existente, página 7

• Como carregar conteúdo em massa para novos álbuns, página 9
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Diretrizes para carregamento de conteúdo

Considere as diretrizes a seguir ao carregar conteúdo para um álbum SSC:

• Os álbuns SSC suportam os seguintes tipos de arquivo:

– Imagens—.png, .jpg, .jpeg

– Vídeos—.mpg, .mpeg, .m2t, .m2ts

Nota Para diretrizes de criação de conteúdo para gráficos e compactação de vídeos, consulte o guia 
“Cisco StadiumVision Director Content Creation Reference Guide” da sua versão.

• Um álbum pode conter arquivos de imagens ou arquivos de vídeo, nunca ambos os tipos de arquivo.

• Os nomes de álbum deve ser únicos por usuário. No entanto, múltiplos usuários podem ter álbuns 
com o mesmo nome.

• Ao terminar de carregar o conteúdo, a capa do álbum é exibida com um fundo rosa indicando que 
está pronto para ser publicado para as TVs.

Como criar um álbum

Um álbum SSC é um conjunto com um ou mais arquivos com tipo de conteúdo comum em um espaço 
de trabalho de usuário SSC. Cada álbum SSC pode conter somente arquivos de imagens ou somente 
arquivos de vídeo, nunca ambos. 

Para criar um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, clique em Carregar.

A caixa de diálogo Importar álbum é exibida.

Etapa 2 Certifique-se de que a opção Novo álbum está selecionada. 

Etapa 3 No campo Novo álbum, digite um nome para o álbum.

Etapa 4 Selecione o tipo de conteúdo que deseja carregar para o álbum: Fotos ou Vídeos.
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Etapa 5 Clique em Procurar.

A caixa de diálogo Selecionar arquivos para carregar é exibida. São exibidos somente os tipos de 
arquivos suportados que correspondem ao tipo de conteúdo de álbum que você especificou.

Etapa 6 Navegue até o local da pasta em que seus arquivos estão localizados.

Etapa 7 Selecione um ou mais arquivos que correspondem ao tipo de álbum que você selecionou.

Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a 
tecla Ctrl pressionada.

Etapa 8 Clique em Abrir.

A caixa de diálogo Importar álbum é exibida com os arquivos selecionados.

Etapa 9 Após confirmar sua seleção de arquivos nessa caixa de diálogo, clique em Carregar.

Os arquivos começam a ser carregados. É exibida uma barra de status ao lado de cada arquivo na caixa 
de diálogo Importar álbum.

Etapa 10 (Opcional) Para fechar a caixa de diálogo para que você possa executar outras tarefas enquanto os 
arquivos são carregados, clique em Ocultar.

O status do carregamento e o botão Carregando...  são exibidos na parte inferior do portal SSC para que 
você possa verificar o status do carregamento. Clique em Carregando...  para reabrir a caixa de diálogo 
com o nome do arquivo e ver o status de carregamento de um arquivo específico.

Como adicionar conteúdo a um álbum existente

Para adicionar conteúdo a um álbum existente, siga os passos abaixo:

Etapa 1 Execute um dos seguintes procedimentos:

• No portal SSC, dê um duplo clique em um álbum existente para abri-lo. Clique em Carregar.

• No portal SSC, clique no álbum que deseja modificar e clique em Carregar.

A caixa de diálogo Importar álbum é exibida.

– Selecione a opção Adicionar ao álbum existente. O nome do álbum selecionado é exibido.
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Se desejar selecionar um álbum diferente, clique na seta no campo suspenso para exibir os 
nomes dos álbuns existentes. Selecione o nome do álbum que deseja atualizar.

– Clique em Procurar.

A caixa de diálogo Selecionar arquivos para carregar é exibida. São exibidos somente os tipos de 
arquivos suportados que correspondem ao tipo de conteúdo de álbum que você especificou.

Etapa 2 Navegue até o local da pasta em que seus arquivos estão localizados.

Etapa 3 Selecione um ou mais arquivos que correspondem ao tipo de álbum que você selecionou.

Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a 
tecla Ctrl pressionada.

Etapa 4 Clique em Abrir.

Os arquivos selecionados começam a ser carregados para o novo álbum criado.

Etapa 5 Após confirmar sua seleção de arquivos nessa caixa de diálogo, clique em Carregar.

Os arquivos começam a ser carregados. É exibida uma barra de satus ao lado de cada arquivo na caixa 
de diálogo Importar álbum.

Etapa 6 (Opcional) Para fechar a caixa de diálogo para que você possa executar outras tarefas enquanto os 
arquivos são carregados, clique em Ocultar.

O status do carregamento e o botão Carregando...  são exibidos na parte inferior do portal SSC para que 
você possa verificar o status do carregamento. Clique em Carregando...  para reabrir a caixa de diálogo 
com o nome do arquivo e ver o status de carregamento de um arquivo específico.
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Como carregar conteúdo em massa para novos álbuns

É possível carregar múltiplos arquivos para múltiplos álbuns novos de uma vez, bem como definir as 
propriedades do álbum utilizando um arquivo de texto Unicode delimitado por tabulação para definir os 
nomes dos arquivos e características do álbum. 

Ao se preparar para carregar arquivos em massa, certifique-se de que o arquivo de texto e todos os 
arquivos de imagem e de vídeo indicados nele estão armazenados na mesma pasta. Do contrário, o 
carregamento não funcionará. 

Para obter um modelo de arquivo TSV, contate seu administrador. Para mais informações sobre os 
pré-requisitos para entradas no arquivo de texto, converse com seu administrador e consulte a seção 
“Editing a TSV File” [Como editar um arquivo TSV] no guia Cisco StadiumVision Director Self-Service 
Content Configuration Guide do administrador.

Para carregar conteúdo em massa para um novo álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, clique em Carregar.

A caixa de diálogo Importar álbum é exibida.

Etapa 2 Selecione a opção Álbuns com arquivo de mapeamento .tsv.

Etapa 3 Clique em Procurar.

A caixa de diálogo Selecionar arquivos para carregar é exibida.

Etapa 4 Navegue até o local da pasta em que todos os seus arquivos estão localizados.

Etapa 5 Selecione o arquivo de texto TSV e todos os arquivos de imagem e de vídeo identificados nesse arquivo 
TSV.

Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a 
tecla Ctrl pressionada.
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Etapa 6 Clique em Abrir.

Etapa 7 A tela de verificação Importar álbum é exibida. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Se forem detectados erros, veja os erros e clique em Cancelar. 

Você será direcionado para a tela do portal SSC. Se possível, corrija os erros encontrados ou 
converse com seu administrador para resolver quaisquer questões pendentes e tente carregar os 
arquivos novamente.

• Se nenhum erro for detectado, confirme se o arquivo tem o conteúdo que você deseja adicionar ao 
SSC e clique em Carregar.

Como remover conteúdo de um álbum SSC

Para remover conteúdo de um álbum SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Selecione um ou mais itens do álbum que deseja apagar.

A borda do item do álbum é destacada quando o item é selecionado.

Dica Para selecionar múltiplos arquivos, clique em cada arquivo que deseja selecionar mantendo a 
tecla Ctrl pressionada.

Etapa 3 Clique em Excluir.

É exibida uma mensagem para que você confirme que deseja apagar os itens selecionados.

Etapa 4 Para continuar, clique em Sim.

Os itens selecionados são apagados.



 

Guia do usuário do Cisco StadiumVision Director Self-Service Content
  Como utilizar o recurso Cisco StadiumVision Director SSC

11

Como definir propriedades de um álbum SSC

Nota É possível alterar as propriedades de um álbum que já foi publicado e preparado para um DMP sem ter 
de republicar esse álbum. 

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

• Propriedades padrão do álbum, página 11

• Como ativar e desativar um álbum, página 12

• Como definir como o álbum será apresentado, página 12

• Como atribuir uma categoria a um álbum, página 13

• Como definir uma data de expiração para o conteúdo do álbum a ser automaticamente removido de 
um local, página 14

• Como classificar um álbum como Favorito, página 14

• Como definir os camarotes e TVs nos quais o álbum estará disponível para exibição, página 15

Propriedades padrão do álbum

Tabela 1 fornece informações sobre as propriedades padrão definidas para os álbuns SSC.

Tabela 1 Propriedades padrão do álbum SSC

Propriedade Valor/comportamento padrão

Ativo? Sim. O álbum pode ser reproduzido quando publicado.

Controle de exibição Manual. O conteúdo do álbum deve ser avançado manualmente durante a 
exibição utilizando um dispositivo de controle local.

Volta no final Não. O conteúdo do álbum não reiniciará automaticamente quando o álbum 
chegar ao fim.

Aleatório Não. O conteúdo do álbum será exibido na ordem em que aparece no álbum.

Categoria Nenhuma selecionada. O álbum não estará disponível para controle por 
script.

Expira? Nunca. O conteúdo do álbum não será apagado automaticamente do DMP.

Favorito? Não. O álbum não aparecerá em primeiro no telefone IP ou na guia Favorito 
no espaço de trabalho SSC. 

TVs autorizadas O álbum é publicado para todas as TVs autorizadas para a conta SSC.
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Como ativar e desativar um álbum

Por padrão, novos álbuns são ativados, o que os torna elegíveis para exibição na TV quando são 
publicados. Para carregar conteúdo de um álbum mas impedir que ele seja exibido em uma TV, é possível 
desativar o álbum. 

Esse recurso permite preparar conteúdo que pode não estar pronto para exibição ao desativá-lo. Após a 
publicação do álbum, é possível voltar para ativar esse álbum preparado, de forma a permitir que ele seja 
reproduzido sem ter de republicá-lo. 

Para ativar um álbum, faça o seguinte:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

Os detalhes do álbum são exibidos, incluindo suas propriedades e itens.

Etapa 2 Em Ativa?, selecione a caixa de seleção Sim de forma que a marca de seleção seja exibida.

Etapa 3 Clique em Salvar.

Para desativar um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Em Ativa?, selecione a caixa de seleção Sim para que a marca de seleção seja removida e a caixa fique 
vazia.

Etapa 3 Clique em Salvar.

Como definir como o álbum será apresentado

É possível configurar um álbum SSC para controle manual de apresentação. Isso significa que você 
avançará a exibição de itens do álbum em uma TV de forma manual utilizando um dispositivo de 
controle local, como um telefone IP. Esse é o padrão.

Você pode também configurar o álbum para iniciar e avançar automaticamente para o próximo item após 
um número de segundos definido. Ao configurar o álbum para avançar automaticamente, também é 
possível indicar se os itens serão reproduzidos em loop ou em ordem aleatória.

Nota Caso tenha definido o controle de exibição com avanço automático com as opções de loop ou ordem 
aleatória, se você alterar o álbum para controle de exibição manual, ao reproduzir o álbum manualmente, 
as opções de loop e de ordem aleatória definidas anteriormente continuarão a valer para o álbum.

Para definir controle de apresentação manual para um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Em Controle de exibição, selecione Manual.
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Etapa 3 Clique em Salvar.

Para definir controle de apresentação automático para um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Em Controle de exibição, selecione Avançar automaticamente.

Etapa 3 No campo A cada n segundos, digite um número de 1 a 999. O padrão é 3.

O álbum avança automaticamente para o próximo item de conteúdo após o número de segundos definido.

Etapa 4 Para reiniciar o álbum automaticamente no final, selecione a caixa de seleção Volta no final. Esse é o 
padrão.

Etapa 5 Para exibir os itens de conteúdo em ordem aleatória, selecione a caixa de seleção Reprodução aleatória.

Etapa 6 Clique em Salvar.

Como atribuir uma categoria a um álbum

Uma categoria SSC é uma indicação que você pode atribuir a um álbum para resumir seus conteúdos e 
identificar seu objetivo para seleção posterior em um script por parte do administrador ou do gestor de 
conteúdo que não estiver familiarizado com seu conteúdo específico, sem exigir que o criador do script 
saiba nomes de álbuns específicos. Ela permite que você qualifique o conteúdo e o identifique, além de 
permitir que um gestor de conteúdo controle facilmente um grande número de álbuns apenas 
selecionando uma categoria ao definir um script. 

Cuidado Se uma mesma categoria tiver sido aplicada a vários álbuns em SSC para um local especificado, o álbum 
ativo que não tiver expirado e cujas propriedades foram atualizadas mais recentemente será utilizado. Se 
houver múltiplos usuários aplicando as mesmas definições de categoria e compartilhando um local de 
DMP, tome cuidado ao coordenar o álbum que estará ativo para exibição.

As categorias padrão definidas no registro do Cisco StadiumVision Director são:

• Boas vindas

• Fidelidade à marca

• Pós-jogo

Se desejar mais categorias, um administrador deve defini-las no Painel de gerenciamento para que elas 
sejam disponibilizadas para uso no recurso SSC.

Para atribuir uma categoria a um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 No campo suspenso, clique na seta para exibir os nomes das categorias. Selecione o nome da categoria 
que deseja atribuir ao álbum.
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Etapa 3 Clique em Salvar.

Como definir uma data de expiração para o conteúdo do álbum a ser automaticamente removido de 
um local

É possível definir data e hora (com base no horário do servidor) para que o conteúdo do álbum seja 
elegível à exclusão automática do DMP e não possa mais ser reproduzido. Esse recurso permite que você 
conserve espaço de armazenamento no DMP ao remover conteúdo antigo quando este não é mais 
necessário. O padrão é Nunca—o conteúdo do álbum nunca expira. 

Para definir data e hora de expiração do conteúdo de um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Selecione Data.

As opções de calendário e horário são exibidas.

Etapa 3 Selecione o campo de data ou ícone do calendário. O calendário será exibido. Navegue até a data em que 
deseja que o conteúdo seja removido ou não seja mais aplicável. Selecione a data.

Etapa 4 No campo de hora (à esquerda), selecione ou digite a hora (entre 1–12).

Etapa 5 No campo de minutos (à direita), selecione ou digite os minutos (entre 0–55, em intervalos de 5 
minutos).

Etapa 6 Selecione AM ou PM.

Etapa 7 Clique em Salvar.

Como classificar um álbum como Favorito

Ao classificar um álbum como favorito, ele será listado em primeiro (em ordem alfabética) no telefone 
IP e será categorizado na guia Favoritos em seu espaço de trabalho SSC de forma a facilitar sua 
recuperação. Também ficará disponível na guia Visualizar todos. 

Para classificar um álbum como favorito, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Em Favorito? , no campo suspenso, clique na seta para exibir e selecione Sim.

Etapa 3 Clique em Salvar.
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Como definir os camarotes e TVs nos quais o álbum estará disponível para exibição

Somente é possível publicar conteúdo para exibição em camarotes e TVs que estão autorizados para sua 
conta de usuário. O administrador do Cisco StadiumVision Director define esses locais autorizados ao 
criar a conta de usuário SSC, a partir de uma lista de TVs e camarotes disponíveis já configurados no 
servidor. 

Por padrão, sua conta atribuirá álbuns para todas as TVs e todos os camarotes autorizados para sua conta. 
Se o administrador tiver configurado a opção “Carregar para TVs individuais” para sua conta, você pode 
definir que um álbum seja publicado para um subgrupo dessas TVs.

Nota Essa tarefa está disponível apenas para contas SSC configuradas para carregar para TVs individuais.

Para definir os camarotes e TVs nos quais o álbum estará disponível para exibição, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, dê um duplo clique no álbum que deseja editar.

O álbum é aberto e suas propriedades e itens são exibidos.

Etapa 2 Em TVs autorizadas, clique em Editar.

É exibida uma caixa de diálogo com uma lista de camarotes que podem ser atribuídos a seus álbuns.

Etapa 3 Para definir TVs e camarotes específicos para serem atribuídos a seu álbum, faça o seguinte:

• Para selecionar todas as TVs definidas para um camarote específico, clique na caixa de seleção ao 
lado do nome do camarote.

Será exibida uma marca de seleção no campo e o camarote é destacado quando todas as TVs são 
selecionadas.

• Para selecionar um subgrupo de TVs definidas para um camarote específico, clique na seta para 
expandir a lista das TVs definidas e selecione a caixa de seleção ao lado das TVs específicas que 
deseja autorizar.

Etapa 4 Clique em Ok.

Etapa 5 Clique em Salvar.

Como visualizar a lista de TVs autorizadas

Para visualizar a lista de TVs autorizadas, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, clique em Mostrar minhas TVs.

Uma caixa de diálogo é exibida com a lista de camarotes autorizados.

Etapa 2 Para ver as TVs autorizadas para um camarote, clique na seta ao lado do nome do camarote para expandir 
a lista e ver as TVs daquele local.

Etapa 3 Clique em Fechar.
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Como publicar um álbum SSC
É necessário publicar um álbum a partir do espaço de trabalho para preparar o conteúdo para um DMP 
e disponibilizá-lo para exibição em uma TV ou em outro dispositivo. A menos que você a desabilite, é 
exibida uma mensagem informativa no topo da janela lembrando que o álbum precisa ser publicado após 
a atualização.

Os álbuns SSC utilizam cores como códigos para indicar a situação de publicação:

• Rosa—Quando o fundo de um álbum é rosa, uma das condições a seguir é válida:

– O álbum não foi publicado desde o carregamento do conteúdo. É exibida uma mensagem na 
interface do usuário quando esse é o caso.

Nota Pode ser que você precise clicar no ícone de atualização para ativar o botão Publicar.

– O álbum não foi atribuído a nenhuma TV autorizada.

– O álbum não foi preparado para um ou mais DMPs para TVs autorizadas. 

Nota Contate seu administrador do Cisco StadiumVision para resolução de problemas de 
preparação de DMP.

• Verde—O álbum foi publicado e o conteúdo foi preparado com sucesso para todos os DMPs e está 
disponível para exibição.

Para publicar um álbum SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 A borda do álbum é destacada quando ele é selecionado.

Dica Para selecionar múltiplos álbuns, clique em cada álbum que deseja selecionar mantendo a tecla 
Ctrl pressionada.

Etapa 2 Clique em Publicar.

É exibida no álbum uma barra de processamento azul até que a publicação esteja completa. A cor do 
fundo do álbum muda para verde quando o álbum foi preparado com sucesso para todos os DMPs.
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Como apagar um álbum SSC 

Para apagar um álbum SSC, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No portal SSC, selecione um ou mais itens do álbum que deseja apagar.

A borda do álbum é destacada quando ele é selecionado.

Dica Para selecionar mútiplos álbuns, clique em cada álbum que deseja selecionar mantendo a tecla 
Ctrl pressionada.

Etapa 2 Clique em Excluir.

Etapa 3 Na mensagem exibida para confirmação da exclusão dos álbuns selecionados, clique Sim.

Como exibir conteúdo de um álbum SSC em uma TV
Há duas maneiras padrão para controlar a exibição do conteúdo de um álbum SSC em uma TV no Cisco 
StadiumVision Director:

• Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um script de evento, página 17 

• Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um telefone IP, página 18

Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um script de evento  
O administrador ou gestor de conteúdo pode configurar um script para controlar a exibição do conteúdo 
de seu álbum SSC em múltiplas TVs com base nas diretrizes a seguir:

• Atribua a categoria adequada a seu álbum que será configurado no script. Além disso, seu álbum 
deve estar ativado e não expirado.

• Defina a opção Controle de exibição com avanço automático para seu álbum, de forma que ele possa 
ser reproduzido automaticamente quando o script iniciar. Do contrário, você terá de iniciar o álbum 
manualmente.

• Publique seu álbum e confirme se ele foi preparado com sucesso (se o fundo do álbum estiver verde).

• Somente um álbum pode ser iniciado por local de TV ao utilizar um script de evento.

Cuidado Se uma mesma categoria tiver sido aplicada a vários álbuns em SSC para um local especificado, o álbum 
ativo que não tiver expirado e cujas propriedades foram atualizadas mais recentemente será iniciado por 
um script de evento. Se múltiplos usuários aplicarem as mesmas definições de categoria e 
compartilharem um local de DMP, tome cuidado ao coordenar o álbum que estará ativo para exibição ao 
utilizar scripts de evento.

Para informações sobre como o administrador ou gestor de conteúdo deve configurar um script de evento 
para controle de álbum SSC, consulte o guiaCisco StadiumVision Director Self-Service Content 
Configuration Guide, Versão 3.0.

http://www.cisco.com/en/US/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/SV_Director_SSC_config.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/SV_Director_SSC_config.html
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Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir de um telefone IP
Para utilizar um telefone IP para controlar a exibição do conteúdo de um álbum, certifique-se de que os 
pré-requisitos a seguir foram atendidos:

• Você publicou o álbum com sucesso no camarote ou na TV.

• O telefone IP foi configurado pelo administrador para um tipo de serviço que suporta conteúdo sob 
demanda no Cisco StadiumVision Director.

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

• Como iniciar a exibição do conteúdo de um álbum SSC, página 18

• Como definir a duração da exibição do item de um álbum, página 20

• Como finalizar a apresentação de um álbum, página 21

• Como iniciar uma apresentação de álbum enquanto outro álbum já está sendo reproduzido na TV, 
página 21

Como iniciar a exibição do conteúdo de um álbum SSC 

Nota Se desejar controlar a exibição do conteúdo de um álbum SSC em uma TV utilizando outros dispositivos, 
entre em contado com seu representante Cisco Systems para obter uma API de Controle de Usuário que 
foi disponibilizada por acordo especial.

Para utilizar o telefone IP para exibir conteúdo de álbum em uma TV, siga os passos abaixo:

Etapa 1 No painel inicial do telefone IP, selecione Controle do álbum.

Etapa 2 Na tela Selecionar exibição, toque a tela para selecionar TVs individuais ou Todas para selecionar todas 
as TVs para exibição de conteúdo de álbum.
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Etapa 3 Na tela Selecionar álbum, toque a tela para selecionar o conteúdo de álbum que deseja exibir.

Etapa 4 Toque os botões de controle de apresentação para manualmente reproduzir, pausar ou avançar e voltar 
o conteúdo.

• Para iniciar a apresentação do álbum, selecione o botão Reproduzir:

• Para interromper a apresentação do álbum, selecione o botão Pausar:

Nota O botão Pausar está disponível somente para álbuns sem vídeo.

• Para alterar manualmente o conteúdo em exibição, utilize os botões Ant (volta ao último item do 
álbum) e Próx (avança para o próximo item).
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Como definir a duração da exibição do item de um álbum

Se você estiver exibindo um álbum cujos itens de conteúdo sejam imagens e se o álbum tiver sido 
publicado com o controle de exibição com avanço automático no SSC, é possível alterar o tempo de 
exibição de cada item na TV a partir da tecla de função Duração no telefone IP. O valor padrão é 3 
segundos.

Nota Essa configuração é equivalente à propriedade “Avançar automaticamente a cada n segundos” para um 
álbum na interface de usuário SSC. 

Para definir a duração da exibição do item de um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 Quando a tela Controlar apresentação for exibida, selecione a tecla de função Duração na parte inferior 
da tela do telefone.

Etapa 2 Quando a tela Definir duração for exibida, utilize o teclado do telefone para indicar a duração em número 
de segundos.

Por exemplo, se desejar que o conteúdo seja exibido por 10 segundos antes de avançar para o conteúdo 
do próximo item, pressione 1 e 0 no teclado do telefone.

Nota Utilize o botão << para apagar uma tecla digitada incorretamente.

Etapa 3 Selecione a tecla de função Ok.
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Como finalizar a apresentação de um álbum

Para finalizar a apresentação de um álbum, siga os passos abaixo:

Etapa 1 Quando a tela Controlar apresentação for exibida, selecione a tecla de função Fim no canto inferior 
direito da tela do telefone.

Etapa 2 Ao ser exibida a mensagem “Tem certeza de que deseja finalizar esta apresentação?”, selecione Sim.

A apresentação é finalizada na TV e o telefone IP retorna à página inicial.

Como iniciar uma apresentação de álbum enquanto outro álbum já está sendo reproduzido na TV

Se você iniciar a apresentação de um álbum enquanto outro álbum já estiver sendo reproduzido na TV 
selecionada, a tela a seguir é exibida:

• Para iniciar uma nova apresentação, selecione Nova. A mensagem abaixo é exibida:

Selecione Sim para finalizar a apresentação em execução ou Cancelar para retornar à tela Nova / 
Continuar apresentação.

• Para continuar a apresentação existente, selecione Continuar.
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• Para finalizar todas as apresentações, selecione Finalizar TODAS.

É exibida uma mensagem para que você confirme se deseja finalizar todas as apresentações e 
retornar a exibição da TV para o conteúdo normal. Selecione Sim.

Informações de recurso do SSC 
Tabela 2 lista o histórico de versões para esse recurso.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. 

Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse o URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a 

seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

Os endereços IP (Internet Protocol) e números de telefone usados neste documento não pretendem ser endereços e números de telefone reais. Os 

exemplos, as saídas de exibição de comandos, os diagramas de topologias de rede e as figuras incluídas no documento são mostrados somente para 

fins ilustrativos. O uso de endereços IP ou números de telefone reais no conteúdo ilustrativo não é intencional e deve ser considerado uma 

coincidência. 
© 2012 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

Tabela 2 Informações de recurso para o Cisco StadiumVision Director Self-Service Content 

Data Versões Informações de recurso

16 de agosto de 
2012

Versão 3.0.0-333 As seguintes mudanças foram feitas:

• Incluída nota para usuários SSC para que contatem 
o administrador do Cisco StadiumVision Director 
quando os álbuns não forem preparados para 
DMPs.

• Informações atualizadas em diversas subseções da 
seção “Exibição de conteúdo de álbum SSC a partir 
de um telefone IP” na página 18.

2 de agosto de 2012 Versão 3.0.0-333 Documento atualizado para revisar ou remover 
restrições.

29 de maio de 2012 Versão 3.0.0-247 Primeira versão do recurso.

http://www.cisco.com/go/trademarks
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