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INTEGRADORA DE 
PROCESSOS E TECNOLOGIAS

ENGENHARIA, NEGÓCIOS E GESTÃO 360º 
EXPERTISE EM:

A FOCCUS DIGITAL traz até você os melhores parceiros globais, com marcas líderes nos segmentos 
de Broadcast e Plataformas IP. Além disso, a empresa disponibiliza para seus clientes a mais 
completa infraestrutura de um atuante centro de serviços. 

Sua equipe qualificada de profissionais está apta a cobrir todas as etapas dos projetos, o que inclui 
planejamento, escolha da solução, estudo da viabilidade financeira, entrega, treinamento e o 
serviço necessário para garantir a vida útil do investimento. 

Expertise técnica, desde a captação, produção e transmissão em Nuvem, Multiplataformas IP e 
Radiodifusão RF. Desde 2005, a FOCCUS DIGITAL está cada vez mais presente e atuante com suas 
Soluções Integradas 360º, além de garantir a excelência de atendimento reconhecida pelo mercado.

www.foccusdigital.com

Portfólio



Recentemente adquirida pela HAIVISION, a francesa AVIWEST é uma 
fornecedora líder global de sistemas de contribuição de vídeo móvel 
baseados em IP. 
Expert em tecnologia de transmissão IP inteligente, patenteada e duas 
vezes vencedora do Emmy Awards, suas soluções confiáveis foram 
adotadas por mais de 1 mil emissoras, mídias online, agências de 
notícias, empresas de mídia social em mais de 100 países para cobrir as 
últimas notícias e eventos ao vivo.

Junto à FOCCUS DIGITAL, a HAIVISION / AVIWEST oferece suporte profissional mundial para 
seus produtos e serviços.
Conta com armazenamento em nuvem, e suporte local por meio de escritórios internacionais.
Possui redes de distribuição em mais de 160 países.
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LINHA DE PRODUTOS

Com uma interface muito amigável, conta com configurações avançadas de câmera e recursos 
de edição de vídeo e áudio. A série MOJOPRO permite criar vídeo histórias em minutos e 
transmiti-las diretamente para qualquer plataforma de streaming de vídeo ou rede social como 
o Facebook Ao vivo ou YouTube.

Ao integrar as tecnologias de codificação de vídeo H.264/AVC e H.265/HEVC, a série MOJOPRO 
permite a entrega de vídeos de alta qualidade mesmo com baixa taxa de amostragem.

MOJOPRO

DESTAQUE: A série AIR é uma gama de poderosos transmissores móveis de vídeo ao vivo. 
Graças à sua conectividade 5G, 4G-LTE e 3G, a série AIR permite que os profissionais transmitam 
vídeos em HD de qualquer lugar do mundo, bem como streaming da web para redes sociais.

Projetado em um gabinete robusto muito compacto, juntamente com uma bateria recarregável 
interna de longa duração, a série AIR pode ser transportada em uma bolsa dedicada ou 
simplesmente presa ao cinto.

AIR SÉRIES

A Série PRO se trata de uma gama de codificadores e transmissores de vídeo móveis 
concebidos para captação de notícias e produção de eventos ao vivo (esportes, concertos, etc). 
Ele combina impecável 4K/UHD ou produção ou transmissão multicâmera em HD, pronto para 
missão crítica e operação em qualquer lugar do mundo.

Além da transmissão de áudio/vídeo, a Série PRO oferece um conjunto de recursos avançados 
para facilitar a produção como retorno de vídeo, comunicação IFB full duplex com o estúdio, 
Databridge IP para controle remoto de câmeras, sistema de luz de sinalização ou qualquer outro 
dispositivo IP.

PRO 
SÉRIE

O StreamHub Professional Receiver é um poderoso servidor/receptor usado para receber, 
decodificar e distribuir fluxos de vídeo ao vivo provenientes de qualquer transmissor AVIWEST 
ou plataformas de terceiros.

Suportando SDI e NDI na mesma unidade, ele pode interagir com qualquer plataforma de 
produção ao vivo existente ou de nova geração. 
O StreamHub Professional Receiver vem com uma flexível gama de possibilidades de 
configurações de entradas/saídas, permitindo que você receba e entregue qualquer fluxo de 
trabalho. Desde a recepção de um simples SDI, até sistemas que exige processamento de alta 
densidade ou 4K.

STREAMHUB



A HAIVISION é pioneira e especializada em soluções de streaming de 
vídeo. Responsável por lançar inovações em produtos na área de 
gerenciamento e transporte de fluxos de vídeo sobre IP sobre redes 
públicas, tem como premissa alta qualidade e baixa latência, exigência 
do mercado de Broadcast. 
Como criadora da tecnologia SRT, conhece como ninguém sobre 
otimização do desempenho do streaming em redes flutuantes e de 
difícil condição de transmissão.

Soluções de Encoder e Decoder de Vídeo com robustez e baixa latência.
SRT (Secure Reliable Transport) – Tecnologia de correção de pacotes. 
Soluções de Encoder / Transporte para Mídia Internet ao vivo (H.264 e H.265).

ENCODER DE VÍDEO MAKITO X4 DE ULTRA BAIXA LATÊNCIA. 
TRANSPORTA 1X VÍDEO 4K OU 4X VÍDEO HD SOBRE IP.

HAIVISION HUB 

HAIVISION SRT GATEWAY

SRT PROTOCOLO NATIVO HAIVISION
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LINHA DE PRODUTOS

DESTAQUE: O Haivision SRT Gateway é uma solução de transmissão altamente flexível e 
escalável para roteamento seguro de fluxos de vídeo ao vivo em diferentes tipos de redes IP.

Servindo como uma ponte de rede e convertendo entre protocolos, incluindo SRT, o SRT 
Gateway oferece às emissoras streaming de vídeo ao vivo econômico para um ou vários 
destinos de produção e distribuição de conteúdo. 

O SRT Gateway inclui o recurso de redundância de caminho da Haivision, garantindo streaming 
de vídeo IP ao vivo ininterrupto de conteúdo premium.

HAIVISION SRT 
GATEWAY

O Haivision Hub é um serviço de rede de vídeo fácil de usar para gerenciar dispositivos, criar 
rotas de vídeo de baixa latência e orquestrar fluxos de trabalho para produção de mídia e 
contribuição de transmissão ao vivo.

Com codificação em tempo real, roteamento de vídeo, monitoramento de status e otimização 
de fluxo, tudo em uma única janela do navegador, o Haivision Hub é ideal para qualquer 
emissora que precise construir e orquestrar uma rede de vídeo de baixa latência para 
contribuição ao vivo e fluxos de trabalho de produção descentralizados.

HAIVISION 
HUB

Nova geração de Codificadores de Vídeo Makito X4, fácil de configurar e robusto na 
performance 4 Fluxos de vídeo HD ou 1 Fluxo 4K em compacta, poderosa e econômica
solução.

MAKITO 
ENCODER



A GRASS VALLEY apresenta soluções que geram eficiência e economia 
de custos, simplificando os fluxos de trabalho para captura, 
processamento e distribuição de sinais. 
Com sólida e quase centenária experiência no setor, a empresa 
disponibiliza ferramentas para atingir novas audiências, 
conectando-se a pessoas em qualquer lugar, a partir de qualquer 
dispositivo, utilizando a magia do refino na criação audiovisual e 
sua distribuição.

Controles e precisão na produção de eventos ao vivo, permitindo liberdade de criação aos operadores.
Flexibilidade de formato: grave, edite e distribua todo tipo de conteúdo, em qualquer lugar – 
linear, OTT, Nuvem, Web ou mídia social. 
Maior eficiência, custo reduzido: ganhos de até 50% para criar eventos dinâmicos de produção 
remota ao vivo com qualidade total.
Estrutura aberta para IP e instalações híbridas, protegendo e expandindo os investimentos em 
banda-base.

CÂMERAS / SWITCHERS / SISTEMAS DE FIBRA / GRÁFICOS / EDIÇÃO.
SERVIDORES / ARMAZENAMENTO / PLAYOUT.
AUTOMAÇÃO DA PRODUÇÃO / PRODUÇÃO DE VÍDEO E GESTÃO DE CONTEÚDO. 
BROADCAST DATA CENTER / CONTROLE DE REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE. 
PLATAFORMA DE ROTEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IP EM TEMPO REAL. 
PRODUÇÃO DE VÍDEO E SISTEMA DE GERENCIAMENTO.
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LINHA DE PRODUTOS

Plataforma de ingest, produção, edição, processamento, corte e distribuição de mídia moderna 
e economica. Projetos escaláveis que podem ser adquiridos em formato CAPEX / OPEX, ou 
contratação por demanda / periodo de utilização. Projetado em cima de necessidades, atende 
desde completo workflow ou aplicações especificas como produção remota por exemplo. O 
GVAMPP foi arquitetado para rodar em seu datacenter próprio, hibrido, ou 100% em Nuvem da 
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, entre outros provedores de serviços. O GV AMPP 
é uma plataforma nativa em nuvem, e foi criada para aproveitar ao máximo o que essa 
tecnologia oferece.

GV AMPP

DESTAQUE: Plataforma de produção de mídia (MAM/PAM), tudo em uma única solução. O GV 
Stratus é uma solução de produção de mídia facilmente implementável, poderosa e econômica.
O sistema gerencia o trabalho de processamento, reprodução, gravação, transcodificação e o 
armazenamento. Ao mesmo tempo, suporta a transmissão para um cliente via WEB. O GV 
STRATUS é composto por quatro tecnologias exclusivas da Grass Valley, todas em uma única 
solução de conteúdo Plug-and-Play, operando de forma local, hibrida ou em nuvem.

GV STRATUS

Os switchers Kahuna, Kayenne, Karrera, Korona, Kula são poderosos modulares escaláveis. Os 
switchers de produção Grass Valley reduzem a complexidade da produção atual, que exige 
operação local ou 100% remota. Proporcionam a flexibilidade que você precisa para atender às 
suas demandas de produção. Dotados de ferramentas criativas que integram configurações 
intercambiáveis, para lhe entregar o melhor em produção.

GV SWITCHERS



A GATES AIR, referência há 100 anos na transmissão on-air, 
atua nas melhores emissoras de rádio e TV do mundo. Seus 
transmissores são reconhecidos pelo seu alto rendimento
e eficiência. 
Em constante inovação, a parceria FOCCUS DIGITAL e GATES AIR 
entrega ao mercado os mais sofisticados transmissores da 
indústria, garantindo, assim, a sua excelência na radiodifusão.

Transmissores e Soluções Digitais para Rádio AM & FM e Televisão.
Transporte robusto de Áudio sobre IP (Codecs).
Assistência técnica autorizada da FOCCUS DIGITAL, para suporte, manutenção e 
comissionamento dos equipamentos GATES AIR.

TRANSMISSOR DE TELEVISÃO UHF, MODELO MAXIVA ULXTE/UAXTE, BAIXA, MÉDIA E ALTA POTÊNCIA.
TRANSMISSOR DE RÁDIO FM, MODELO FLEXIVA, DE BAIXA, MÉDIA E ALTA POTÊNCIA, EM 
TECNOLOGIA ESTADO SÓLIDO. 
ROBUSTO E PROFISSIONAL CODIFICADOR DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO VIA REDE IP MODELO IP-LINK.
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LINHA DE PRODUTOS

DESTAQUE: (em faixa FM e faixa estendida e-FM) 
Os transmissores FM de média e alta potência da linha Flexiva FAX (Ar) e FLX (Líquido) – de 5kW 
a 80 kW de potência – possuem sistema de refrigeração a líquido ou ar. 

Além disso, os transmissores GatesAir fornecem às emissoras FM alta performance de alcance, 
em única plataforma para transmissão em sinal analógico e/ou digital.

TRANSMISSOR 
FM FLEXIVA 

Os membros INTRAPLEX HD e IPLINK compõe a família de produtos para Enlace Estúdio / 
Transmissor – em versão enlace aéreo RF em 950MHz - ou terrestre via IP com redundacia de 
rede. Confiáveis links de áudio Analogo, AES/EBU e MPX Digital sobre redes IP para enlace ou 
contribuição/distribuição ponto-a-ponto ou ponto-multiponto.

CODEC 
INTRAPLEX

A linha Maxiva UAXTE (Ar) e ULXTE (Líquido) de transmissores de média e alta potência para até 
5.0kW em Rack 23 RU, atingem até a expressiva potência de 20kW em um único Rack de 44RU. 

Com excelente performance MER, o equipamento é ideal para as transmissões digitais, que hoje 
buscam soluções mais compactas e eficientes em termos energéticos.

TRANSMISSOR 
TV MAXIVA

Transmissor de TV com até 70 watts de potência em unidade externa (full-outdoor). Fácil e com 
econômico processo de instalação, seu design é pronto para montagem em poste, em 
aplicações de transmissão, retransmissão ou Gap-Filler. 

Com recursos, como entrada satelital e remux incorporado, o equipamento proporciona a 
inovadora solução para a interiorização da TV Digital.

TRANSMISSOR 
TV OUTDOOR
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A parceria entre FOCCUS DIGITAL e chinesa NAGASOFT vem no melhor 
momento da empresa. Com equipamentos de alta tecnologia e 
performance, a NAGASOFT se consolida no mercado de Broadcast para o 
mais diverso público – seja para grandes empresas ou pequenas produtoras. 
Os equipamentos são indicados para quem procura soluções de produção 
remota com qualidade e apelo profissional. 

Custo-benefício compatível com o mercado.
Switcher disponibilizado à pronta entrega pela FOCCUS DIGITAL.
Equipamentos compactos e versáteis. 
Distribuição direta e simultânea.

LINHA DE PRODUTOS

DESTAQUE: O NSCaster-X1/X2 é um tablet de produção ao vivo de 8 canais incorporados, equipado com 
tela sensível ao toque Full HD de 13,3 polegadas, que suporta entrada de até 4 canais 4kp30 ou 2 canais 4kp60.
Três combinações de entrada são suportadas: SDI × 4, HDMI × 4, SDI x 2 + HDMI x 2. Além disso, o 
equipamento suporta a entrada e acesso de muitos sinais de formato mainstream e acesso interativo de 
telefones móveis + transmissão ao vivo e outros dispositivos.

O tablet ainda permite distribuição direta para as plataformas MuDu, And Live, Facebook, YouTube, RTMP e 
SRT. E ainda conta com gerador de caracteres e efeitos integrado e controle remoto de cameras PTZ. Tudo 
isso para o melhor custo x beneficio em produção local ou remota em uma unica compacta caixa.

NSCASTER 
X1/X2

CABOS DE VÍDEO HD-SDI DE PRECISÃO 773 (RG11); 1694 (RG6); 1505 (RG59) E 1855 (RG59 MINI), 
ALÉM DE ÁUDIO ANALÓGICO, DIGITAL E MULTICABO. 
CABO TRIAX, SMPTE, FIBRA ÓPTICA, COMANDO, ETHERNET, CAT5E, CAT6 E CAT8.
CABOS E CONECTORES PARA APLICAÇÕES 1.5GB/S(HD-SDI), 3.0GB/S(HD-SDI), 
6.0GB/S(UHDTV/4K) E 12GB/S (UHDTV/4K)

A BELDEN oferece alta qualidade e desempenho. Sua linha de produtos 
apresenta soluções para todos os tipos de necessidades. Para FOCCUS 
DIGITAL e BELDEN, a prioridade maior é continuar entregando valor e 
cumprindo todos os requisitos técnicos que uma instalação exige. 
Com uma ampla variedade de opções em cabos e conectores, a BELDEN 
oferece as melhores soluções em Áudio, Vídeo, SDI, 4K e IP.

DESTAQUE: Além da renomada linha de cabos de vídeo de precisão, a Belden produz cabos 
para Ethernet CAT5E, CAT6 e CAT8, projetados para alta demanda por transferência de dados 
críticos e em alto volume. Cabos de quatro pares, tipo C, são capazes de transmitir dados de até 
10 Gb/s, além de conexões ETH.

Belden cabos e conectores é a marca nº 1 no mundo do Broadcast.
Dispositivos confiáveis, duráveis e resistentes.
Disponibilidade em todos os tipos para pronta entrega em todo o Brasil.
Uso comprovado pelas grandes redes de TV, redes de transmissão de dados e estúdios permanentes.

LINHA DE PRODUTOS

CABOS E 
CONECTORES
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A CANON é referência mundial no mercado de câmeras e lentes para 
o segmento de vídeo profissional, sendo considerada expert no 
fornecimento de equipamentos e soluções de tecnologia de imagem. 
Sua linha de câmeras de vídeo atende de maneira absoluta aos mais 
exigentes profissionais, nas áreas de televisão e produtoras. 

Melhor custo x benefício na categoria de filmadoras.
Qualidade CANON, reconhecida em todo o mundo. 
Produtos da linha profissional, ENG e cinema.
Garantia e assistência técnica própria no Brasil.

NOVA LINHA DE CÂMERAS CANON: XA11 | XA15 | XA40 | XA45 XA50 | XA55 | XF405 | XF705.
CÂMERAS PARA PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA.
CÂMERAS PORTÁTEIS PARA JORNALISMO (ENG), DAS LINHAS XA E XF.
FORNECIMENTO DE LENTES PROFISSIONAIS DE ALTA QUALIDADE

LINHA DE PRODUTOS

DESTAQUE: A câmera PTZ CR-N500 da Canon produz qualidade de imagem 4K e HD, com a 
combinação de um sensor CMOS de 1” e um processador de imagem DIGIC DV 6. Esses 
componentes proporcionam alta velocidade de processamento de imagem, estabilização e Dual 
Pixel CMOS AF preciso. A câmera é compatível com o novo protocolo XC, bem como com o 
protocolo de transmissão de mensagens em tempo real, o protocolo de produção de vídeo ao 
vivo NDI|HX, o protocolo padrão (VISCA) e outros. A CR-N500 pode ser controlada 
remotamente por IP, serial, infravermelho ou sem fio via Wi-Fi. 

CANON PTZ 
CR-N500

ANTENAS DE TELEVISÃO UHF DE 2,4,6 E 8 FENDAS; SÉRIES TRASAR E AL PLUS, MÉDIA E ALTA POTÊNCIA.
ANTENA DE TRANSMISSÃO FM E FM ESTENDIDO, MODELO SHPX ROTOTILLER.

A ERI oferece uma completa linha de equipamentos e serviços para atender às 
mais exigentes demandas em sistemas de transmissão para rádio e televisão, 
desde filtros, combinadores, linhas, patch até modernas antenas de FM e UHF. 
A parceria ERI e FOCCUS DIGITAL garantem a melhor cobertura para sua 
audiência.

A empresa é reconhecida pelos seus robustos sistemas estruturais de alta excelência.
Além disso, possui opções e rentabilidade desde o pré-projeto até a entrega, facilitadores para 
aquisição de sistemas de transmissão UHF digitais. 
A ERI disponibiliza filtros FM, UHF e VHF, combinadores e componentes de RF.

LINHA DE PRODUTOS

DESTAQUE: (Faixa FM ou e-FM estendido) Antena de Transmissão FM, tipo Dipolo X, 
de alta performance, com polarização circular. Presente nas principais emissoras do 
Brasil.

ANTENA FM SHPX 
ROTOTILLER



REFERÊNCIA NO CONCEITO 360º
FOCCUS DIGITAL É

DE SOLUÇÕES INTEGRADAS

SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Parceiros: 

+55 11 4153-7330
contato@foccusdigital.com
Av. Sagitário, 138, Conj. 1213, Torre 2 - City Ed. Alpha Corporate
Alphaville -  06473-073 - Barueri / SP / Brasil

FIQUE CONECTADO CONOSCO PELO:

SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS PROJETOS,
TECNOLOGIAS E SE MANTENHA ATUALIZADO
E CONECTADO CONOSCO!

SITE: LINKEDIN: FACEBOOK:


