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Cyfryzacja sieci CATV

TVP: kosiarka czy lancet?

Telewizja cyfrowa poza nazwą ma niewiele
wspólnego z telewizją analogową. Nasze służby
techniczne przeszły długą drogę, zanim oswoiliśmy nową technologię. Ale musimy pamiętać
też o aspektach organizacyjnych: większa liczba
pakietów nakłada konieczność wprowadzenia
innej strategii sprzedażowej, kodowanie ogranicza
piractwo, ale nie jest procesem bezobsługowym,
konieczność stosowania i nadzorowania pracy
set-topów to kolejne obowiązki dla techników
– mówi Krzysztof Kacprowicz – prezes zarządu
PPHU Macrosat.

Nowi dyrektorzy anten TVP co prawda nie planują
na razie jakichś nadzwyczajnych wydatków, ale
i nie dziwota, bo na jakiekolwiek większe ruchy
mają szanse dopiero wraz z jesienną ramówką.
Jednak ich dotychczasowe zapowiedzi świadczą,
że nie mając żadnego telewizyjnego doświadczenia w zarządzaniu, nie mają też świadomości,
iż gwarancje sfinansowania „dobrej zmiany” są
iluzoryczne.
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IV edycja konferencji HbbTV

Smartfony przejmują świat reklamy

Dała konferencja przegląd rozwoju standardu
HbbTV w Europie, gdzie na plus wyróżniają
się rynki niemiecki i francuski. Można też było
uporządkować swą wiedzę dotyczącą istniejących serwisów HbbTV i strategii poszczególnych
nadawców, którzy zainwestowali w ten standard
w Polsce. Serwisy HbbTV mają w Polsce kanały:
Stopklatka TV (Kino Polska + Agora), ESKA TV,
POLO TV i FOCUS TV (ZPR). Oczywiście – także
wszystkie kanały tematyczne TVP oprócz TVP
ABC i TVP INFO.

Możemy już chyba mówić o „smartfonizacji świata”. eMarketer szacuje zaś, że do roku 2017 co
trzeci człowiek na naszej planecie będzie posiadał inteligentny telefon. Smartfony posiada już
60 proc. Polaków, a online pozostaje blisko 16 mln
z nas. Na ekran komórki spoglądamy dziś częściej
niż na ekran komputera. Według badań SlickText
statystyczna osoba sprawdza swój telefon średnio
150 razy dziennie i ma go w zasięgu ręki przez
14 godzin na dobę.
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