
NOVABULUT SOSYAL MEDYA 

CANLI YAYIN SERVİSİ



NovaBulut Sosyal Medya Canlı Yayın Servisiyle;

 Düzenlemiş olduğunuz lansmanların, organizasyonların 
ve büyük projelerin en can alıcı sahnelerini sosyal medya 
üzerinden canlı yayınlayın, organizasyonun etkisini 
katlayın.

 Etkinlik öncesindeki hazırlık çalışmalarını canlı 
yayınlayın ve insanları buna hazırlayarak oluşturacağınız 
etkiyi arttırın.

 Medya faaliyetlerinizi yürütürken sosyal medya 
üzerinden profesyonel canlı yayınlar yapın.



DoğalZeka

 10 yıldır, IP şebekeleri üzerinden ses ve görüntü 
akıtma ürünleri üzerine çalışmaktadır.

 Tamamen kendi ürettiği, %100 yerli, yazılım
tabanlı teknolojik ürünler satar. 

 En düşük internet bağlantı 
maaliyetleriyle, en profesyonel video 
yayın sistemlerini sağlamayı hedefler. 

 2006 yılında Boğaziçi Üniv KOSGEB TEKMER bünyesinde 
kurulmuştur.



• KOSGEB
 1 adet ArGe Desteği

• TÜBİTAK
 7 adet TEYDEB 1501/1507 programı

• YILDIZ TEKNOPARK
 3 adet

• İSTANBUL KALKINMA AJANSI
 1 adet Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi programı

• BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 4 adet tanıtım desteği

DoğalZeka ürünleri yenilikçidir, teknolojiktir.



 Sosyal medya; etkileşimli, katılımcı ve hızlı
büyüyen kullanıcı kitlesiyle bir çok avantajı
beraberinden getiren bir platform olmuştur.

 Sosyal medya kitleleri bir arada tutar ve
interaktif bir şekilde iletişime geçmelerini
sağlar.

 Sosyal medya platformları, daha fazla kişiyle
iletişime geçmenin en etkili ve en kolay
yoludur.

Sosyal Medya Stratejik İletişim Faaliyetlerini Destekler



2017 Canlı Yayın Yılı Olacak

 Gelişen teknoloji ve sosyal medya platformları;
sunduğu imkanlarla sadece TV üzerinden canlı
yayın yapılması zorunluluğunu ortadan
kaldırmıştır.

 Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar
akıllı telefonlar, bilgisayarlar, smart tv’ler ve
tabletler üzerinden kolaylıkla izlenebilir.

Sosyal medyanın bu değişimine adapte olun, yenilikçi
iletişim modellerini projelerinize entegre edin!



NovaBulut Canlı Yayın Servisi Nedir?

NovaBulut Canlı Yayın Servisi, sosyal medya üzerinden profesyonel canlı yayınlar 
yapılmasına olanak sağlayan bir bulut platformudur.

 NovaBulut herhangi bir donanım veya altyapı
yatırımı gerektirmez!

 NovaBulut ile teknik iş yükü olmadan basit ve
anlaşılır bir yönetim paneli üzerinden canlı
yayınlar gerçekleştirebilirsiniz!

 Yapılan canlı yayınlarla ilgili istatistiki bilgilere
erişebilirsiniz!



Neden NovaBulut Canlı Yayın Servisi?

 Tek bir kameradan ya da birden fazla kameranın olması
durumunda masadan aldığınız görüntüyü sosyal medya
platformları üzerinden canlı yayınlarsınız.

 Canlı yayınlarınızı hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde
gerçekleştirirsiniz.

 Basit ve anlaşılır bir yönetim paneli üzerinden tek tıkla
canlı yayın yaparsınız.



Web yönetim paneline Facebook, YouTube,Twitter, Twitch ve Dailymotion 
bilgilerinizle giriş yaparsınız.



İstediğiniz canlı yayın platformlarından tek tıklı aynı anda canlı yayını başlatırsınız.



Canlı yayınınıza başlık, açıklama ve logo ekleyebilirsiniz.



Canlı yayınınızın kimlere ulaştığıyla ilgili istatistiki verileri görebilirsiniz.



Canlı yayın esnasında, bütün platformlardan gelen yorumları tek 
bir pencereden takip edebilirsiniz.



Yapılan canlı yayınlar sosyal medya platformları üzerinden 
milyonlarca kişiye aynı anda ulaşır.



TEŞEKKÜRLER


