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Fiscalização Publicitária

Easychecking

o Easychecking reporta as inserções comerciais exibidas na tV aberta e fechada

com possibilidade de entrega diária, semanal e mensal, a solução as inserções 
na grade das emissoras, permitindo a comprovação entre o que estava previsto 
inicialmente e o que foi, de fato, veiculado

além do relatório com todos os comerciais exibidos, o software traz informações 
como: horário, duração, programa, indicação de possíveis  falhas, somatório de 
investimentos, volume e audiência domiciliar do minuto da veiculação.

Fiscalize a veiculação dos comerciais de TV

Cobertura Metodologia
127 mercados,282 emissoras 
de TV  aberta e 55 canais de TV 
por assinatura. 

Tecnologia de reconhecimento 
automático de aúdio e vídeo. Todo 
conteúdo de uma emissora é 
gravado  e cada comercial novo 
recebe uma assinatura digital. 
A partir da segunda exibição os 
comerciais são reconhecidos  
automaticamente.
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crosscheking Veículos 

o Easycheking online Veículos permite que as emissoras de tV aberta 
e fechada correlacionem informações do conteúdo previsto na grade de 
programação com as exibições efetivas de comerciais.

a solução garante, assim, que os veículos tenham um controle mais eficaz 
sobre a exibição dos comerciais programados. Para isso, as atualizações 
referentes ao conteúdo exibido ocorrem minutos após a veiculação, enquanto 
a comparação com o roteiro programado é conferida a cada três horas. 

o Easychecking online Veículos permite às emissoras e suas afiliadas um 
controle efetivo das veiculações exibidas na grade de programação. 

Gerencie a veiculação de comerciais de TV

Cobertura Metodologia
127 mercados,282 emissoras 
de TV  aberta e 55 canais de TV 
por assinatura. 

Tecnologia de reconhecimento 
automático de aúdio e vídeo. Todo 
conteúdo de uma emissora é 
gravado  e cada comercial novo 
recebe uma assinatura digital. 
A partir da segunda exibição os 
comerciais são reconhecidos  
automaticamente.
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Easychecking online - agências 

Destinado a agências de publicidade, o Easychecking online permite a fiscalização 
da exibição de inserções comerciais na programação da tV aberta e fechada, 
minutos após sua veiculação.

De acesso prático e intuitivo, o produto oferece a possibilidade de download e 
visualização das imagens dos comerciais exatamente da forma como eles foram ao ar. 

o Easychecking online permite fazer o download do comercial, além de identificar 
se houve falha em sua exibição.

Visualize os comerciais de TV

Cobertura Metodologia
127 mercados, 282 emissoras 
de TV  aberta e 55 canais de TV 
por assinatura. 

Tecnologia de reconhecimento 
automático de aúdio e vídeo. Todo 
conteúdo de uma emissora é 
gravado  e cada comercial novo 
recebe uma assinatura digital. 
A partir da segunda exibição os 
comerciais são reconhecidos  
automaticamente.
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