EMISSIÓ D’ACTES PER INTERNET DES D'ESPAIS NO
CONDICIONATS (videostreaming)
El Servei d'Informàtica instal·la, manté i ofereix al PDI i al PAS de la Universitat la
infraestructura i el suport tècnics necessaris per a emetre actes per Internet des de la gran
majoria de sales d'actes de la UA (sales equipades en http://si.ua.es/va/videostreaming).
En tots els casos, el servei d'emissió d'actes per Internet (Videostreaming) se sol·licita a
través de Vértice en UACloud (http://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/emissions-en-directevideostreaming.html) i la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'ús d'aquest
servei de les quals l'usuari és informat tant en el procés de sol·licitud com en el seu web
d'informació. Es poden veure aquestes condicions d'ús al final d'aquest document.
En el cas d'una sol·licitud per a emetre per Internet un esdeveniment des d'un espai no
condicionat (no inclòs en la llista de sales equipades), es tindran en compte aquestes
qüestions:
1. Sol·licitar la retransmissió amb un marge de deu dies com a mínim.
Depenent del servei sol·licitat, les instal·lacions i comprovacions prèvies poden necessitar
diverses sessions en dies diferents i amb diferents unitats involucrades (Oficina
Tècnica, Taller d'Imatge, Servei d'Informàtica).
Si el motiu fóra per falta d'espai, es passarà una còpia de la sol·licitud a la Unitat de Gestió
d’Espais de la UA (gestespais@ua.es) per a veure si pot oferir alguna alternativa.
2. És necessari que l'espai des del qual es vaja a fer l'emissió dispose d’una instal·lació
suficient i operativa de xarxa, vídeo (càmera o càmeres, trípodes, operadors de càmera,
etc.), megafonia i microfonia (taula de barreges, micròfons, altaveus, etc.), com també de la
resta d'elements necessaris per a l'esdeveniment (faristols, tarimes, il·luminació, etc.).
No es confirmarà cap streaming des d'un espai que no dispose d’aquesta instal·lació o de la
confirmació (Oficina Tècnica, Servei d'Informàtica, Taller d'Imatge) que aquesta instal·lació
està aprovada i estarà operativa com a mínim cinc dies abans de l'esdeveniment.
3 La realització final del servei estarà subjecta a la disponibilitat de recursos tant de
personal com d'equipament.
El nombre de persones disponibles, així com d'unitats d'operació de vídeo i de streaming
són limitats. Si en algun moment coincidiren en el temps actes, o la seua preparació i el
nombre de persones o equipament disponible no fóra suficient per a donar el servei en tots
aquests actes, malgrat que es complisquen tots els requisits anteriors, el servei finalment
podria no prestar-se.
El sol·licitant del servei gestionarà i assumirà els costos derivats del personal tècnic
necessari en cas que el servei sol·licitat, incloent-hi instal·lació, configuració i proves,

ocórreguen totalment o parcialment fora de la jornada habitual de treball d'aquest personal
tècnic. En aquest cas i malgrat que es complisquen tots els requisits necessaris el servei
finalment podria no prestar-se si el sol·licitant no disposa del personal tècnic necessari per a
dur-lo a terme.
4. Pressupost extraordinari.
Depenent de les necessitats concretes d'una sol·licitud, pot ser necessari incloure alguna
partida de material extra (cablejat divers, discos durs enregistrament, adaptadors, etc.), la
qual assumirà el sol·licitant del servei.
5. Equip portàtil (autogestionat).
Per a espais molt petits on els requeriments en qualitat de senyal (àudio i vídeo) no són un
factor determinant, el Servei d'Informàtica també ofereix un equip de streaming portàtil que
inclou:




Equip codificador preconfigurat (normalment un portàtil).
Càmera tipus webcam HD amb micròfon inclòs.
Cable de xarxa.

Per a poder usar aquest equip, el sol·licitant del servei necessita comptar prèviament amb
un punt de xarxa actiu i provat en el lloc des del qual vaja a fer l'emissió.
El sol·licitant es fa responsable d'aquest material, així com de recollir-lo i de tornar-lo.
Es podrà organitzar una sessió prèvia amb personal de la Unitat de Multimèdia en Xarxa
perquè l'usuari puga conèixer els passos que cal seguir per a iniciar i aturar l'emissió.
La sol·licitud d'aquest equip es farà mitjançant el gestor d'emissions en directe disponible en
Vèrtex (http://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/gestio-de-directes.html), i caldrà indicar com a lloc
d'emissió per a aquesta franja en concret l'opció «Equip portàtil».

Condicions d'ús de Vértice i del Servei de Videostreaming

http://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/condiciones-de-uso.html
http://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/condicions-d-us.html
http://si.ua.es/en/vertice/guide-of-use/terms-of-use.html

Perquè pugueu dipositar arxius en Vèrtex o sol·licitar una retransmissió per Internet
(videostreaming) és necessària l'acceptació dels termes següents. Per favor, llegiu les
següents condicions de llicència:
1. Acceptant aquesta llicència, (l'autor o autores o el propietari o propietaris dels drets
d'autor) garantiu a la Universitat d'Alacant el dret no exclusiu d'arxivar, reproduir,
convertir (com es defineix més avall), comunicar o distribuir el vostre document
mundialment en format electrònic.

2. També esteu d'acord que la Universitat d'Alacant puga conservar més d'una còpia
d'aquest document i, sense alterar-ne el contingut, convertir-lo a qualsevol format de
fitxer, mitjà o suport, per a finalitats de seguretat, preservació i accés.

3. Declareu que el document és un treball original vostre o que teniu el dret per a
atorgar els drets continguts en aquesta llicència. També declareu que el vostre
document no infringeix, fins al punt on us siga possible saber, els drets d'autor de
cap altra persona o entitat.

4. Si el document conté materials dels quals no teniu els drets d'autor, declareu que
heu obtingut el permís sense restricció del propietari dels drets d'autor per a atorgar
a la Universitat d'Alacant els drets requerits per aquesta llicència, i que aquest
material, els drets del qual són de tercers, està clarament identificat i reconegut en el
text o contingut del document lliurat.

5. Si el document es basa en una obra que ha rebut el patrocini o el suport d’una
agència o organització diferent de la Universitat d'Alacant, es pressuposa que s'ha
complit amb qualsevol dret de revisió o altres obligacions requerides per aquest
contracte o acord.

6. La Universitat d'Alacant identificarà clarament el vostre nom com el de l’autor o
autors o propietari o propietaris dels drets del document, i no farà cap alteració del
vostre document diferent de les permeses en aquesta llicència.

7. En cas que en l'enregistrament puguen resultar afectats drets d'imatge o de
continguts de tercers, necessàriament haureu d’obtenir la corresponent cessió dels
drets d'imatge i de continguts dels afectats. Per a fer-ho haureu d'omplir, per
duplicat,
el
formulari
disponible
en
http://biblioteca.ua.es/va/propiedadintelectual/documentos/contrato-de-cesion-de-derechos.pdf. Una còpia d'aquest
formulari haurà de ser lliurada a la universitat i l'altra l’haureu de custodiar
personalment.
Si teniu cap dubte sobre aquesta llicència, poseu-vos en contacte amb apoyoinves@ua.es o
a través de l'extensió 1225.

