
NOVABULUT MOZAİK 

GÖRÜNTÜ SERVİSİ



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.



 Mozaik görüntüler birden fazla yayının tek bir
ekran üzerinde bir araya getirilmesiyle oluşan
ve yayıncı kuruluşlar tarafından çok sık tercih
edilen görsel parçalardan biridir.

Mozaik Görüntü

 Birçok yayıncı kuruluş mozaik görüntülerini, operasyonel esneklik
sağlamayan, maliyetli ve yönetimi zor olan RF kablolama
üzerinden yaparak gereksiz yere hem zaman kaybına hem de
maddi kayıplara maruz kalmaktadır.



NovaBulut Mozaik Görüntü Servisi Nedir?

NovaBulut Mozaik Görüntü Servisi, TV kanallarının yayınlarını istediğiniz şekilde bir araya 
getirerek mozaik görüntüler üretmenize ve ip üzerinden kolayca görüntülemenize 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 mozaik
görüntüler üretirsiniz!

 Üretilen mozaikler smart TV’ler, tabletler,
bilgisayarlar veya akıllı telefonlar vasıtasıyla
kolaylıkla izlenir!



Neden NovaBulut Mozaik Görüntü Servisi?

 NovaBulut Canlı Yayın Servisi bir bulut
platformudur bu nedenle cihaz yatırımı veya
teknik yatırım yapmanıza gerek olmadan aylık
abonelik şeklinde bu hizmetten
yararlanabilirsiniz.

 Mozaik görüntülerinizi web yönetim paneli
üzerinden çok daha kolay bir şekilde üretir ve
HLS oynatabilen herhangi bir cihazdan tek tıkla
görüntüleyebilirsiniz.



Web yönetim paneline YouTube bilgilerinizle giriş yaparsınız.

NovaBulut Mozaik Görüntü Servisi Nasıl Çalışır?



TV kanallarının uydu yayınlarını bir araya getirerek istediğiniz şekilde 
mozaik görüntüler üretirsiniz.



Oluşturduğunuz mozaikleri tek tıkla önizleyebilirsiniz.



Mozaik görüntülerinize izleyici tanımlayabilirsiniz, tanımlanan izleyiciler web yönetim 
paneline YouTube ile giriş yaparak mozaikleri görüntüleyebilir.



Oluşturulan mozaik görüntüler HLS oynatabilen herhangi bir cihazdan 
kolaylıkla görüntülenir.



TEŞEKKÜRLER


