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XII edycja konferencji FTTH

Zaczęło się od kluczyka

Oficjalną część konferencji FTTH w W-wie poprzedziły warsztaty z udziałem ekspertów. Podczas
wielu równoległych sesji omawiano takie zagadnienia jak: architektura, topologie i technologie
budowy sieci telekomunikacyjnych. Mówiono m.in.
o architekturze sieci doziemnych i napowietrznych, o kosztach budowy części aktywnej i części
pasywnej sieci FTTH, podkreślano konieczność
prowadzenia wiarygodnej dokumentacji, która
w przyszłości zapewnić powinna migrację sieci,
jej sprawne zarządzanie itd.

Dwudziestoletnia historia CANAL+ to zarazem historia nieustannej walki o abonentów
i odpowiednią pozycję rynkową. W chwili startu
zakładano, że unikatowa i wysokiej jakości oferta
programowa pozwoli przyciągnąć szeroką grupę
abonentów. CANAL+ zawsze chciał być pierwszą
i najważniejszą płatną telewizją w Polsce. Jednak tak naprawdę nigdy nie udało się osiągnąć
tego celu. Na przeszkodzie stawała konkurencja
i wszechobecne piractwo.
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Numer jeden dla całej rodziny
Współczesny widz wciąż ogromną uwagę przykłada
do jakości kontentu. Chodzi tutaj nie tylko o filmy,
ale także seriale, dokumenty czy relacje wydarzeń
sportowych. Widzowie chcą oglądać ulubione pozycje
w jak najlepszej jakości HD, a już wkrótce Ultra HD.
Jest to poziom, którego produkcje z Youtube nigdy nie
osiągną. Twórcy bowiem innych kanałów niż telewizja
nie są skłonni do ponoszenia ogromnych inwestycji,
związanych z jakościowym kontektem – mówi Olgierd
Dobrzyński, country manager Central Europe, Discovery Networks CEEMEA i Eurosport.
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Digital Signage – multimedialne
platformy biznesu
Skuteczność rozwiązań Digital Signage jest wynikiem
ewolucji w konsumpcji treści. Możemy zaobserwować
digitalizację przekazu we wszystkich sferach życia
społecznego. Coraz chętniej czytamy newsy on-line
niż w formie gazetowej, zamiast tradycyjnej książki
sięgamy po czytnik e-booków. Nic więc dziwnego, że
reklamodawcy również serwują nam kontent wideo
zamiast statycznych ekspozycji. Drugim trendem,
w który wpisuje się popularność systemów DS, jest
rozwój technologii dotykowej.
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