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A TV Digital traz a Televisão para um novo
e emocionante presente, onde a noção de
“o que” e “quando” já não é definido pelas
emissoras, mas pelos telespectadores.

Como resultado combinado de inovações tecnológicas e
dos requisitos dos clientes, um novo conjunto de serviços
de TV estão disponíveis: Video On Demand (VOD), PayPer-View (PPV), TV Catchup, Restart TV.
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Apesar das soluções existentes estarem de acordo
com os standards tecnológicos existentes, não existe a
garantia da interoperabilidade das soluções.
Como um integrador de sistemas, pretendemos ajudá-lo
a integrar a sua solução, desenhando o plano de negócios
e arquitetura tecnológica.
Por outro lado, embora não haja um verdadeiro ajuste

relativamente a todas as soluções de IPTV no mundo,
podemos propor-lhe uma arquitetura e adequá-la às
suas próprias necessidades.
A nossa experiência e conhecimento como integrador,
permite ajudá-lo com a integração de recetores,
multiplexadores, acesso condicional (CAS), moduladores,
facturamento, CRM, Middleware, STBs, Sistemas de
gerenciamento de conteúdo (CSM), servidores OTT,
Encoders, e outros.
Podemos também auxiliar na elaboração de Planos de
Negócios ou na negociação de conteúdo.
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Funcionalidades
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Compatível com todos os padrões e tecnologias
relevantes: MPEG, DVB, SBTVD, e outros.
• Suporte para Apple HTTP Adaptive Streaming (HLS),
Microsoft Smooth Streaming, Adobe HTTP Dynamic
Streaming (HDS) and Dynamic Adaptive Streaming
over HTTP (DASH);
• Altamente escalável;
• Arquitetura flexível;
• Não amarrado a nenhum fabricante. A adoção de
padrões abertos evita que a solução fique refém de
qualquer fabricante.

Vantagens
• Esta solução está preparada para o futuro - Pelo seu
desenho compatível com padrões abertos e pela sua
arquitetura flexível, o sistema está desenhado para
fácil evolução futura;
• Num mundo em constante evolução, lançar serviços
para todos os terminais é sempre um desafio. No
entanto, as nossas soluções estão desenhadas para
endereçar todos os terminais relevantes, quer sejam
Televisões, Dispositivos Móveis (Android, iPhone ou
Microsoft), PC (Windows, Apple ou Linux) e Consolas
de jogos (XBOX ou PlayStation);
• A alta escalabilidade da solução permite adequar o
investimento às receitas geradas.
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