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PREDSTAVITEV

AmisTV 2.0

TV mi ne bo diktiral!
..Lani, ko je Amis objavil revolucionarno novost na TV področju, smo v uredništvu to sprejeli kot pozitivno. Danes lahko rečemo, da se
je novost prijela, saj TV ne diktira več našega tempa, temveč mi izberemo, kdaj bomo gledali ter kaj bomo gledali..

Amis je Slovence navdušil že lani, ko nam je ponudil AmisTV 2.0. Če na hitro povzamemo za kaj
gre. Gre za napredno storitev televizije, ki nam,
poleg nastavljanja opomnikov za oddaje,
omogoča tudi snemanje oddaj, pregleden TV
spored, iskalnik, videoteko in najpomembnejšo
funkcijo, časovni preskok!

Kako smo se včasih obnašali pred TV-jem?
Pravzaprav je včasih obstajalo kar nekaj »zamudnih« vzorcev povprečnega TV gledalca.
Teden dni vnaprej smo se na pamet učili TV
sporede v kakšnem izmed priljubljenih časnikov.
Drug način spremljanja TV programa je bil ta, da
smo TV preprosto vklopili, nato pa pet minut brskali po nazadnjaški TTX tehnologiji (teletekst), da
bi ugotovili, kateri program se nam v tem trenutku
splača gledati. Tretji način pa je pravzaprav tisti, ki
od nas zahteva najmanj (približno toliko tudi dobimo). Prepustimo se v usodo in preklopimo na prvi
program, nato pa pritiskamo na gumb za en program naprej. Tako v bistvu nikoli ne ujamemo celotne oddaje, ker je praktično nemogoče biti na
več mestih hkrati – ob istem času.
Kam napeljujemo? Na dejstvo, da danes kar 90
odstotkov tistih, ki so že uvideli 2.0 svet (obstoječi
naročniki AmisTV 2.0), danes uporablja funkcijo
»Zamujeno«, ki omogoča ogled vseh oddaj tudi
do 48 ur nazaj.

Zakaj 90 % AmisTV 2.0 gledalcev
spremlja programe drugače?
Ker je fino in preprosto. Zakaj bi se obremenjevali, kdaj bo kaj na sporedu. Ste zamudili dnevnik?
Ni panike, predvajajte od začetka. Gledalec Amis
TV ima namreč ob vsebinah na zahtevo na voljo
največji izbor TV oddaj tekočega dne in tistih, ki
jih je spregledal ali zamudil včeraj ali dan prej.

zamujeno

pavza

na začetek

snemalnik

Se vam mudi na WC? Pritisnite na pavzo. Bi oddajo
vseeno radi posneli? “Nič lažjega, pojdi z mano,” bi
rekel Melhijad (starejši Pipijev brat iz priljubljene
slovenske risanke, katere se morda spomnimo le
še malo starejši). Z uporabo zmogljivega snemalniwww.racunalniske-novice.com

ka lahko uporabniki namreč na več programih hkrati snemajo oddaje iz 22 različnih
TV kanalov, na voljo imajo brezplačen
10-urni virtualni disk za shranjevanje posnetih oddaj. Za
doplačilo lahko virtualni disk tudi
enostavno razširijo kar s TV daljincem. Vse to brez
dodatnih kablov, nastavitev ipd. Vse je že v paketu!
V AmisTV 2.0 paketu. Preprosto in nepogrešljivo.
Vas vseeno zanima, kaj je na sporedu? Pozabite
na TTX in tiskane sporede. Hiter in uporabniku
prijazen grafični vmesnik zagotavlja enostavno
upravljanje in hitro delovanje TV funkcij ter pregledovanje sporeda, uporabniki pa si lahko kar v
TV sporedu nastavijo tudi »Opomnik«.

Prihodnost Amis TV je – na zahtevo!
Na AmisTV 2.0 lahko sedaj spremljate še več izvrstnih domačih in mednarodnih TV programov:
HBO, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, nove
kanale za odrasle … Veliko novosti pa si lahko
obetajo tudi gledalci vsebin na zahtevo kot so
svetovne TV serije in humoristične oddaje programa HBO OD. Naročniki lahko tako že zdaj
uživajo ob novih dokumentarcih, športnih
oddajah, ki jih izbirajo brezplačno v mesečnem
magazinu - Amis Videoklubu. Novosti pa še ni
konec – in te prihajajo iz domače TV produkcije. Že oktobra bodo lahko gledalci zahtevali
oddaje slovenskih »reality-show«, tudi domače
informativne oddaje, pa tudi slovenske TV seri-

je in poljubne oddaje – obeta se prek
350 ur odličnih novih vsebin.

Amis je prenovil ponudbo
Amis je v svoji jesenski ponudbi uvedel nove »plus« pakete, razširil in prenovil programsko shemo,
uvedel Amis Videoklub ter Snemalnik za filmski
program HBO. Amisovi prodajni paketi pa poleg
storitve AmisTV 2.0 vsebujejo še zanesljiv internet, brezplačno telefonijo ter protivirusno
zaščito. V programski TV shemi je zdaj na voljo
več kot 140 TV programov, skupaj s programskim paketom HBO in Cinemax ter programskim
paketom HD. Paketi »plus« vključujejo tudi storitev Videoklub, ki uporabnikom omogoča
brezplačen ogled določenih dokumentarcev,
športnih dogodkov in filmov.
Svojo prenovljeno ponudbo je Amis predstavil v
okviru posebne naročniške akcije »3 za 1» - »Vzemi Trojko, plačaj Enko«. Vsi paketi Amis »Trojka«
ali »Dvojka« so na voljo po ceni paketa »Enka«,
samo za 22 eur/mesec, kar pet mesecev.  (P.R.)

www.amis.net
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