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Το πρακτορείο ειδήσεων της Μαλαισίας επιλέγει
την πλατφόρμα newsasset της Athens
Technology Center (ATC)
Το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Μαλαισίας BERNAMA επέλεξε την πλατφόρμα
newsasset της Athens Technology Center (ATC) ως το κεντρικό σύστημα παραγωγής,
διάθεσης και αποθήκευσης ειδησεογραφικού περιεχομένου. Η πλατφόρμα newsasset
αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ειδησεογραφικού
περιεχομένου που έχει δημιουργήσει η ATC και που ήδη εμπιστεύονται μεγάλα πρακτορεία
παγκοσμίως, όπως το Αθηναϊκό/Μακεδονικό (ΑΜΕ/ΜΠΕ), της Κύπρου (ΚΥΠΕ), της
Τυνησίας (TAP), της Πολωνίας (PAP), του Βιετνάμ (VNA) και της Πορτογαλίας (LUSA).
Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που στον οποίον συμμετείχαν 20
εταιρίες του χώρου , η πλατφόρμα newsasset επιλέχθηκε ως από το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων
της Μαλαισίας BERNAMA ως το κεντρικό σύστημα παραγωγής, διάθεσης και αποθήκευσης
ειδησεογραφικού περιεχομένου σε τέσσερις (4) γλώσσες (Μαλαισιανά, Αγγλικά, Κινέζικα και Ταμίλ). Η
πλατφόρμα newsasset πρόκειται να αντικαταστήσει μία πλειάδα εφαρμογών και πλατφορμών που
συνέθεταν το παραγωγικό σύστημα του Bernama μέχρι σήμερα, καλύπτοντας όλες τις
δραστηριότητες του πρακτορείου.
Αναλυτικότερα, με την επιλογή του newsasset, το BERNAMA θα αποκτήσει ένα μοναδικό και
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου, με κεντρικό σύστημα παραγωγής
και διανομής καθώς και κεντρικό ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντάς του να λύσει τα πολλαπλά
προβλήματα του προέκυπταν από την χρήση διαφόρων συστημάτων. Ακόμα, το νέο σύστημα θα
επιτρέπει την ταχεία παραγωγή περιεχομένου από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και από
οποιαδήποτε συσκευή, ώστε να χρησιμοποιείται τόσο από τους δημοσιογράφους του πρακτορείου,
αλλά και τους ανταποκριτές του στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι το νέο σύστημα θα
υποστηρίζει την ομαλή συνεργασία περισσότερων από 1.000 δημοσιογράφων και τη διαμόρφωση
πάνω από 11.000 ειδήσεων μηνιαίως, οι οποίες και θα διαμοιράζονται σε περίπου 8.000 παραλήπτες
μέσω των συνδρομητικών υπηρεσιών του BERNAMA. Ταυτόχρονα, όλο αυτός ο όγκος περιεχομένου
θα αποθηκεύεται σε υψηλή ανάλυση με σκοπό τη μακροπρόθεσμη και ασφαλή αρχειοθέτησή του.
Στο ευρύτερο πλαίσιο στο έργου, η ATC ανέλαβε την δημιουργία ενός κεντρικού Multimedia
Newsroom που υποστηρίζει όλες τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες του πρακτορείου, και συγκεκριμένα,
υπηρεσίες τοπικών, οικονομικών, και διεθνών ειδήσεων, καθώς και υπηρεσίες φωτογραφιών,
οπτικοακουστικού περιεχομένου, διασύνδεσης με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ραδιοφωνικού
και τηλεοπτικού ειδησεογραφικού προγράμματος. Η υιοθέτηση μοντέλου ενοποιημένου (converged)
newsroom θα επιτρέπει στους δημοσιογράφους και ανταποκριτές του πρακτορείου να παρέχουν
περιεχόμενο απευθείας σε όλα τα επίσημα κανάλια ειδήσεων Bernama (Wires, Portal, IPTV/TV, Print
Media, Radio and Social Media).

Σημειώσεις προς τους συντάκτες
Σχετικά με το Μαλαισιανό Πρακτορείο Ειδήσεων

Το Μαλαισιανό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι το πρακτορείο ειδήσεων της κυβέρνησης της
Μαλαισίας και ιδρύθηκε το 1967. Είναι αυτόνομος φορέας που υπάγεται στο Υπουργείο Επικοινωνιών
και Πολυμέσων. Το Bernama είναι μια συντομογραφία της Berita Nasional Malaysia (Εθνικές Ειδήσεις
της Μαλαισίας). Λειτουργεί από την έδρα του στο Wisma Bernama, πλησίον της Κουάλα Λουμπούρ.
Διατηρεί υποκαταστήματά σε κάθε πολιτεία της Μαλαισίας και δίκτυο ανταποκριτών στην Τζακάρτα,
τη Σιγκαπούρη και την Μπανγκόκ αλλά και στην Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη, την Αυστραλία και το
Λονδίνο. Η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης σε Μαλαισία και Σιγκαπούρη αλλά και των διεθνών
πρακτορείων ειδήσεων, δέχονται ειδησεογραφικό περιεχόμενο από το BERNAMA.
Το BERNAMA διαθέτει τμήμα οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς επίσης και δικό του ραδιοφωνικό
σταθμό και τηλεοπτικό κανάλι. Το Bernama Radio 93.9 FM, λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο
εκπέμποντας ειδήσεις και συζητήσεις στις περιοχές της Κουάλα Λουμπούρ, ενώ το Bernama TV είναι
κανάλι ειδήσεων που προσφέρει ειδήσεις στα Μαλαισιανά, Αγγλικά, Κινέζικα και Ταμίλ.
Σχετικά με την Athens Technology Center (ATC)

H Athens Technology Center (ATC) σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας
στην αγορά των ΜΜΕ, εξυπηρετώντας πρακτορεία ειδήσεων και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για
πάνω από 20 χρόνια, μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας newsasset, ένα ολοκληρωμένο σύστημα
δημιουργίας και διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου, νέου και αρχειακού, λειτουργώντας ως
ένας κοινός κόμβος συγκέντρωσης της συντακτικής διαδικασίας για έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις,
ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς και πρακτορεία ειδήσεων. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το
φαινόμενο της παραπληροφόρησης, η ATC συνδυάζει την εκτεταμένη τεχνογνωσία της σε εργαλεία
ανάλυσης περιεχομένου, μαζί με την εμπειρία της Deutsche Welle (DW). Ως αποτέλεσμα, παρέχουν το
Truly Media, ένα συνεργατικό εργαλείο που βοηθά τους χρήστες να αξιολογήσουν το επίπεδο
εγκυρότητας ψηφιακού ειδησεογραφικού περιεχομένου.

