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TV 2 UNI-LAB: FREMTIDENS TV-PRODUKTION
TV 2 er midt i en digital transformation, og vi har konstant blikket rettet mod,
hvordan fremtidens tv, web, vod, apps og sociale medier kan produceres og
komme til at se ud. Derfor har vi i 2017 etableret TV 2 Uni-Lab, hvor vi med
udgangspunkt i innovation inviterer studerende til et værdifuldt samarbejde om
studieprojekter eller specialer, som omhandler fremtidens TV 2, TV 2s
teknologiske platforme og TV 2s produkter.
TV 2 ønsker mere viden om fremtidens tv-produktion, fx med en tilgang som
beskrevet nedenfor. Det må dog understreges, at dette blot er eksempler til
inspiration for den studerende, så den studerende i høj grad har mulighed for at
definere sin egen vinkel på emnet.

FOKUS-OMRÅDE

I takt med at de teknologiske muligheder konstant udvikles, er mulighederne for
tv-produktion ligeledes uanede. Derfor ønsker vi studerendes bud på, hvordan
vi med anvendelse af ny teknologi kan understøtte produktion og distribution af
TV 2s tv-kanaler og øvrige produkter.
Fremtidens tv-produktion dækker over mange potentielle og spændende
muligheder for projektarbejde for den studerende. Det kan fx være:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Produktion af en personaliseret flowkanal
NEWS/Webscouting
o Hvordan kan man sikre, at en redaktion automatisk får besked,
når to/flere sites går breaking på én gang?
Fremtidens tv-produktion Viz 2 (databåret)
Chatbot / robotics / support
Potentialet i indførelse af 5G mobildata
Generering og styring af communities vedr. programmer og serier
Workflow ifm. dansk live-tekstning ved brug af kunstig intelligens
Player til multicast videostrømme
Autogenerering af metadata:
o Stemme/Video/Billedgenkendelse
o Semantisk analyse af indhold
o Brug af kunstig intelligens
o Mam-afledte projekter
▪ Graph.DB

TV 2 TILBYDER
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➢
➢
➢

➢

En helt særlig mulighed for at komme ’ind under huden på TV 2’; og
muligheden for at medvirke til udvikling af fremtidens (teknologiplatform
hos) TV 2
Faglig TV 2-mentor, særligt udvalgt til emnet
Adgang til TV 2s faciliteter såvel som data/empiri
Tilbud om kontormiljø på TV 2 Kvægtorvet, Odense, sammen med andre
Uni-Lab-studerende, herunder tilhørende wifi samt kaffe, te, frugt og
adgang til vores kantine
Netværk med TV 2-medarbejdere samt andre studerende

TV 2 Uni-Lab er forankret hos Digital & Teknik på TV 2.

KONTAKT

Alle studerende med interesse og baggrund inden for feltet, som ønsker at lave
projekt/speciale herom i forårssemesteret 2018, inviteres til at kontakte os via
kontaktformularen på unilab.tv2.dk med info om:
➢
➢
➢

Hvilken vinkling på emnet forestiller du dig at arbejde med?
Hvilket studie læser du på, og hvor langt er du på studiet?
Evt. gerne om du har lavet lignende samarbejder (det er på ingen måde et
krav), og hvilken motivation og forventninger har du til samarbejdet?

For god ordens skyld gør TV 2 opmærksom på, at vi kun i begrænset omfang kan
tilbyde Uni-Lab-samarbejder. Der kan dog ikke udstedes nogen garanti på forhånd;
alle henvendelser vil dog naturligvis blive behandlet og besvaret.
Opslaget deaktiveres, når der er modtaget tilstrækkeligt med henvendelser
og/eller en konkret Uni-Lab-aftale er på plads.
Yderligere spørgsmål kan rettes til TV 2s Uni-Lab-koordinator Mia Eriksen på
unilab@tv2.dk.

