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Prehod iz analognega na digitalno

Amis je pripravljen na digitalno
..Z Jernejem Tovornikom, produktnim vodjem IPTV na Amisu, smo se pogovorili, kako je AmisTV 2.0 pripravljen na prehod na digitalno..

Vsekakor pa to še ne bo pomenilo konca razvoja digitalne televizije, v prihodnjem letu se bo bistven napredek zgodil v konvergenci storitev. Pomemben napredek bo prinesla tako imenovana »mobilna TV konvergenca«. Nove funkcionalnosti bodo omogočale listanje in prebiranje TV sporedov, nastavitev opomnikov, snemalnikov preko mobilnika, spletnega
portala in podobne rešitve. V prihodnosti bomo torej napredne televizijske funkcije in vsebine lahko upravljali kjerkoli in kadarkoli. Novost bodo
tudi programčki, s pomočjo katerih bo omogočen vpogled in upravljanje
najzanimivejših vsebin interneta kot so: Youtube, Facebook, vremenska
napoved in druge.
»Z uvedbo časovnih funkcij smo našim naročnikom prav gotovo ponudili
povsem novo dimenzijo gledanja televizije, saj naročnik ni več vezan na čas,
kdaj je posamezna oddaja na sporedu. Televizijo in vsebine si ogleda takrat,
ko to sam želi.«

Kaj svetujete vsem tistim, ki še niso digitalni?
Potreben je razmislek v smeri, kaj se uporabnikom najbolj splača. Je res cenejši nakup novega TV sprejemnika ali analogno-digitalnega pretvornika?
S sklenitvijo naročniškega razmerja z AmisTV 2.0 uporabnik namreč reši

Kako ste na Amisu pripravljeni na prehod iz analognega na digitalni signal?
Prehod iz analognega na digitalni signal nima na ponudnike IP televizije
neposrednega vpliva. Amisova ponudba je že sedaj povsem digitalna.
Svojim naročnikom želimo sporočiti predvsem to, da se s prehodom iz
analognega na digitalno oddajanje za njih prav nič ne spremeni, saj bodo
digitalni prehod občutili samo tisti, ki zdaj programe sprejemajo preko
sobne ali zunanje antene, kar pa na ponudnike IPTV in kabelske televizije
nima nikakršnega vpliva. Naši naročniki Amis Televizije so tako na digitalno prihodnost že pripravljeni.
Kakšen nadaljnji razvoj digitalne televizije lahko pričakujemo?
Na podlagi pridobljenih izkušenj in zadnjih trendov bomo trenutno storitev še letos nadgradili tako, da bo Amis TV postala osrednje multimedijsko
središče vsakega gospodinjstva. Prek televizije bodo povezani vsi mediji,
ki jih ima povprečno gospodinjstvo: računalnik, televizija, avdio in videonaprave. Uporabniki si bodo lahko na zelo preprost način ogledali digitalne fotografije, domače videoposnetke, filme in spletne vsebine kar na televiziji in ne več samo na računalniku, kot so bili vajeni doslej. Pomembno
je poudariti, da bodo vse navedene storitve dostopne vsem uporabnikom AmisTV 2.0 brez zamenjave obstoječe opreme.

»Prehod na amisovo digitalno televizijo je lahko cenejši ali bolj sprejemljiv
namesto nakupa novega televizorja ali dekoderja,« poudarja Jernej
Tovornik, produktni vodja IPTV na Amisu

vse trenutne težave s prehodom na digitalno, hkrati pa takoj začne z uporabo najnaprednejše TV storitve v Sloveniji, o kateri ste tudi pri Računalniških novicah že veliko pisali.
Govora je o časovnem zamiku, oddaljenem shranjevanju (snemanju) oddaj, naprednemu TV vmesniku, možnosti »pavziranja« trenutno gledane
oddaje, nastavljanju opomnikov in še bi lahko naštevali.
Prehod na digitalno je torej lahko cenejši ali bolj sprejemljiv namesto nakupa novega televizorja ali dekoderja.
(P.R.)
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