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Sana teklif ediyoruz 

 etkinliğinizin şeffaf ve     
verimli planlanması 

 açık bir tahminle, 
 Seçtiğiniz bir etkinlikte 

sanal katılımı güvenli hale 
getirin 

 

 
 

 

 
BİZ KİMİZ 

 

Misyonumuz sizin için 
iyi bir akış yapmaktır 

 
Sadri Sahesch-Pur 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı 
MBA, Dipl. Ing. IIW CAS (MAS), 

Makine Mühendisliği 
Ekonomi koc 

 
 

Regina Roos 
Mba, Dipl. Ing. İşletme Yönetimi 

Yüksek Lisansı 
Yüksek Elektrik Mühendisi, dönüşüm 

ve sanallaştırma 
 

 
 

 
 

Seçtiğiniz olayların 
dijitalleştirilmesi- dünya 
çapında 
 
Ne yazık ki, ışık perdesinin 
arkasında size canlı bir akış 
sunamıyoruz ama burada ve 
bugün olan ve gerçekleşecek 
olan her şey sizin tarafınızdan 
belirlenebilir ve yayınlanabilir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 Airpur Cenneti canlı akışı nedir? 
Airpur Heaven canlı akışı, olayların, 
etkinliklerin, deneyimlerin vb. Belirli bir 
grup insan tarafından yüklenebilecek, 
görüntülenebilecek ve 
yayınlanabileceği gerçek zamanlı bir 
video hizmetidir. Canlı akışın aksine, 
isteğe bağlı akış vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bizi diğer yayın sağlayıcılardan 
ayıran nedir? 
Akışımız bağımsız, güçlü, kullanılabilir 
ve güvenlidir. Müşteri ve çözüm odaklı 
çalışıyoruz. Gerekirse, bir senaryo ile 
bile. Canlı akış etkinliğiniz için her şeyi 
bireysel ihtiyaçlarınıza göre tek bir 
kaynaktan alırsınız. 
 
 
 

 
• Bir ürün sürümü neye 
benzeyebilir? 
Uzaktan üretim versiyonunu seçin 
Etkinlik yerinde yalnızca kameralar ve 
diğer özel veri kaynakları bulunur. 
Kontrol odası, kaplamalar, tekrar 
oynatma ve ilave fonksiyonlar merkez 
ofis tarafından kontrol edilir. Bu, kısa 
montaj ve demontaj süreleri, kablo 
döşeme, neredeyse hiç personel, kısa 
çalışma süreleri anlamına gelir, bu da 
elbette daha düşük maliyetlerle eş 
anlamlıdır. 
 
 
 
 

 
• Neden bazı olaylar 
yayınlanmalıdır? 
Canlı akışımızın kullanımları neredeyse 
sınırsızdır. Gerçek zamanlı aktarım ile, 
hedef kitlenin istediği her olayı internete 
taşıyoruz. Örneğin, mezarlar için, insanların 
sağlık sorunları nedeniyle ya da çok uzakta 
olmaları durumunda işgale katılmaları 
engellenirse. Şimdiye kadar, katılımcılar 
temelde seyahat etmek zorunda kaldılar, 
aksi takdirde katılım deneyimi yoktu. Canlı 
akış en azından sanal katılımı mümkün 
kılar. Bu, müzik, politika, okul, vb. Gibi çok 
daha fazla konu için geçerlidir. Canlı bir 
akışla herkes daha fazla görünürlükten 
yararlanır. Böylece, ilgili taraflar etkinliğinizi  
 

 
gerçekleştiği anda dünyanın herhangi bir 
yerinden takip edebilir. 
 
 
Neredeyse orada olmak için gerçek 
sınırları geçin. Dünyanın hangi 
ucunda olursanız olun. 
 
 
 
Ölüm ufukta bir adımdır. 
Ufuk, varlığın sınırı değil, algımızın 
sınırıdır. 
 


