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FILM DISTRIBUTION PLATFORM

VÍTEJTE V AFDP
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Co je Artinii Film  
Distribution Platform?
Artinii Film Distribution Platform (AFDP) spojuje všechny Artinii 
nástroje prostřednictvím jednoho jednoduchého řídícího panelu 
(dashboardu). Uživateli umožňuje přizpůsobit nastavení pro 
každý film zvlášť nebo pro všechny filmy společně a spravovat 
všechny funkcionality podporované Artinii. Dashboard je 
prostor, ve kterém uživatel přidává filmy do White labelů, a to 
jak pro VOD, tak pro veřejné projekce, a může odtud odbavit 
svůj filmový festival. AFDP rovněž umožňuje uživateli přidat 
ke každému filmu Pre a Post Roll a vytvořit vlastní playlisty pro 
přehrání, které následně může poslat na promítací místa po 
celém světě.

www.artiniifilmfestival.artinii.com/home
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Co musíte znát před  
používáním aplikace?

Všechny filmy se dají 
přehrát pouze přes náš 
Artinii Cinema Player, 
který je volně ke stažení 
na Microsoft Store nebo 
zde pro macOS.

Filmy, které spravujete, 
musíte nejprve nahrát na 
Artinii.Pro.

Podívejte se na tutoriál: 
Jak nahrát film?

Filmy, které chcete umístit  
do platformy, musíte mít 
nahrané na Artinii.Pro nebo 
musíte mít dohodnutého 
partnera (Submittera), který  
s vámi bude filmy sdílet.

Partner (Contributor)  
s vámi může sdílet filmy jen  
v případě, že je má 
nahrané na Artinii.Pro.

Co je  
Artinii.Pro?
Artinii.Pro je místo, kde 
jsou soustředěny nástroje 
pro všechny filmové 
profesionály. Ať už jde  
o digitální distribuci filmu, 
prodej licencí pro veřejná 
promítání, VOD řešení či 
nástroje pro filmové festivaly.
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Jaké revoluční možnosti 
ve filmové distribuci 
AFDP přináší?

Všechny filmy na jednom 
místě s možností volby 
na jakou platformu film 
umístíte. Vybírat můžete 
mezi VOD a Public 
Screenings.

Můžete pozvat další 
uživatele, kteří s vámi 
budou filmy sdílet. 

Nastavte, ve kterých 
zemích bude film 
dostupný a ve kterých ne.

K filmům můžete přidávat 
i doprovodný video 
materiál (reklamy, jingly, 
spoty atd.) a vytvářet tak 
vlastní playlisty.

Můžete spravovat stránky 
pro prodej filmů na domácí 
přehrání (VOD). Filmům můžete 
nastavit různé vlastnosti, jako 
datum zveřejnění, dostupnost 
pro různé země atd...

Nastavte, kolikrát může 
být film maximálně 
zakoupen, nebo 
automaticky prodávejte 
film s více než jednou 
licencí.

Nastavte ceny pro 
jednotlivé filmy nebo 
zadejte globální cenu pro 
všechny filmy.

Můžete vytvářet různé 
skupiny filmů, např. podle 
žánrů nebo původu. Tyto 
skupiny se pak propíší na 
webové stránce.

Vytvářejte filmové 
balíčky, které si uživatel 
může zakoupit místo 
jednotlivých filmů.

Posílejte filmy, nebo filmové 
playlisty pro veřejné 
projekce na různá místa po 
celém světě.

Můžete spravovat stránky 
pro prodej filmů na veřejné 
projekce. Filmům můžete 
nastavit různé vlastnosti, jako 
datum zveřejnění, dostupnost 
pro různé země atd...
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Ovládací prvky aplikace

www.nameofyourplatform.artinii.com/admin

www.nameofyourplatform.artinii.com/home

www.nameofyourplatform.artinii.com/screenings

ADMINISTRACE  
celé vaší platformy probíhá na výše uvedené URL adrese v tzv. Dashboardu.

WEBOVÁ STRÁNKA PRO VAŠE UŽIVATELE / DIVÁKY  
probíhá na výše uvedené URL adrese. Rozděluje se na domácí projekce (home) a veřejné 
projekce (screenings)

www.artiniifilmfestival.artinii.com/home
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V horním menu vyberte VOD 
nebo Screenings, poté se vám 
otevře stránka pro daný výběr.

Nyní se nacházíte v administraci 
platformy. Pokud chcete vidět, jak 
vypadá webová stránka home nebo 
screenings, klikněte na:

.........artinii.com/adminwww.artiniifilmfestival.artinii.com/admin
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Postranní panel

Zde nastavujete všechny funkce.

Menu 

Slouží k přepínání stránek, 
zobrazení objednávek, úpravě 
osobních údajů a k odhlášení.

www.artiniifilmfestival.artinii.com/admin
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Filmy můžete do vaší platformy přiřadit vy nebo 
jakýkoliv další uživatel (Submitter), který je 
registrován v Artinii systému a má nahraný film ve 
svém účtu. Pokud chcete někoho pozvat k přiřazení 
filmu, klikněte na Invite a napište e-mail uživatele.

Zde najdete všechny filmy přiřazené k vaší Artinii 
Film Distribution Platformě. Odtud dále pracujete  
s filmy a určujete jim, zda budou dostupné pro  
Public Screenins nebo VOD.

Pokud chcete k prodávaným či zaslaným filmům 
přidat nějaký doprovodný video materiál (reklamy, 
jingly, spoty atd.), nahrajte je nejprve v záložce  
Pre & Post Rolls.

VOD sekce umožňuje spravovat stránky pro prodej  
filmů na domácí přehrání.
• V Playlist můžete ke každému filmu přiřadit doprovodná videa.
• Set rules slouží k nastavení vlastností filmů (cena, geoblokace, 

nastavení dat atd.)
• Díky Categories můžete vytvářet různé skupiny filmů,  

např. podle žánrů, nebo původu. 
• Sekce Movie Bundles umožňuje vytvářet filmové balíčky,  

které si uživatel může zakoupit místo jednotlivých filmů.

Content delivery sekce umožňuje rozesílat filmy 
nebo filmové playlisty pro veřejné projekce na různá 
místa po celém světě. Uživatel, kterému chcete film 
zaslat, musí být registrován v Artinii systému (na 
stránkách artinii.com nebo artinii.cz)

Public screenings sekce umožňuje spravovat stránky pro prodej 
filmů na veřejné projekce.
• V Playlist můžete ke každému filmu přiřadit doprovodná videa.
• Set rules slouží k nastavení vlastností filmů (cena, geoblokace, 

nastavení dat atd.)
• Díky Categories můžete vytvářet různé skupiny filmů,  

např. podle žánrů nebo původu. 

www.artiniifilmfestival.artinii.com/admin


