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1 BAKGRUNN 

Telia TV-sentral gir små og store bedrifter muligheten til å vise innhold ut på digitale skjermflater, 

enten dette er kommersielle kanaler eller eget definert innhold med bedriftens eget budskap. Telia 

TV-sentral består av 3 intuitive løsninger som TV visning, infokanal og digital skilting i en og 

samme plattform.   

2 MÅLGRUPPER OG KRAV TIL LØSNING 

Målgruppene for løsningen er de som ikke ønsker, eller ikke kan ha, TV dekoder ved hvert uttak 

som sykehjem, fengsler, sykehus, hoteller, utleieenheter, treningssentre, en del kontormiljøer og 

store puber. Mange av disse kundene har også et ønske / krav om å kunne distribuere eget 

innhold (infokanal) og / eller Digital skilting. 

 

2.1 Felles krav 
 

Alle målgruppene har en del felles krav til løsningen. I tillegg har de enkelte målgruppene noen spesielle behov. 

Felles krav er: 
• Dekoderfri løsning: For å slippe dekodere på hvert TV-uttak skal det installeres en TV-sentral i teknisk rom hos kunden. 

TV-sentralen dekoder og dekrypterer signalene og distribuerer ut på spredenettet. På denne måten unngår kunden 

installering og administrasjon av programkort på hvert rom. Det trengs ikke noe annet utstyr enn selve TV-apparatet på 

hvert TV-uttak. Det vil også bare være en fjernkontroll på hvert TV-uttak som ikke trenger spesiell programmering. 

• Både koaks og data-spredenett: Den samme TV-sentralen skal kunne distribuere TV-signalet både i et eldre koaks-

spredenett (DVB-C & MPEG 4) og et nytt data/LAN spredenett (CAT 5+/IP) hos kunden. Det betyr at kunden kan kable 

bare data-spredenett i nye lokaler for å slippe kostnadene ved å bygge et separat koaks-spredenett for TV. Samtidig vil 

eksisterende koaks-nett kunne benyttes i mange år framover og kunden slipper å kable data-spredenett i eksisterende 

lokaler. 

• Både fiber og koaks (HFC - Hybrid Fiber Coax) inn: TV-sentralen skal kunne ta inn TV-signalet både på fiber (IPTV) og 

koaks (kabel TV - HFC). Eldre lokasjoner har typisk bare koaks-linje inn, mens nyere lokasjoner har fiber.  

• Unngå antenner: For å oppnå tilfredsstillende kvalitet og stabilitet skal TV-signalene leveres på fiber eller kabel slik at 

kunden slipper å installere og vedlikeholde antenner og paraboler som er værutsatt.  

• Kundeproduserte informasjonskanaler: Kunden skal ha mulighet til å legge til egenproduserte informasjonskanaler 

enten via HDMI-innganger i TV-sentralen eller via et skybasert grensesnitt. Informasjonskanalene kan være både 

statiske bilder, f.eks. om sosiale arrangement, ukemeny, aktivitetsplan og lignende produsert i Power Point, eller det 

kan være live streaming eller opptak fra f.eks. allmøter, konserter, gudstjenester eller lignende. På denne måten kan 

kundene sørge for meget effektiv informasjonsdeling med egenproduserte infokanaler ut til alle TV-apparatene. 

• Nøkkelferdig løsning: Telia skal levere TV-sentralen med nødvendige programkort og bestykning til kunde. Ansvaret til 

Telia stopper ved terminering i TV-sentralen. Spredenettet, både koaks og CAT, er kundens ansvar med mindre annet 

er avtalt mellom Telia og kunde. 

• Driftet tjeneste: Løsningen skal være en driftet tjeneste med tjenestegaranti/SLA.  
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• Fjerndrift av løsningen: For å kunne overholde SLA og gjøre endringer raskt, f.eks. legge til eller ta vekk TV-kanaler, 

rette feil, overvåke kvalitet og ta ut statistikk må det legges til rette for full fjerndrift (remote management) av TV-

sentralen.  

• Lokal support: Telia har lokale teknikere eller partnere i regionene for å kunne gi onsite support.  

 

 

2.2 INSTITUSJONER 
 

Tilby underholdning, sport & nyheter til dine pasienter, pårørende og ansatte uavhengig av 

bygningens infrastruktur. Med Telia TV-sentral kan du gi et stort utvalg av ulike kanaler til dine 

ansatte, pasienter og besøkende. 

Telia TV-sentral har et stort utvalg av kanaler med ulikt innhold som passer til hver enkelt slik at 

alle kan finne underholdning som passer den enkelte.  

La institusjonen ta del i en hel underholdnings verden med kjente norske og utenlandske kanaler 

som viser underholdning, nyheter og sport fra hele verden.  

Eidsiva Bredbånd har også en rekke tredje språklig kanaler i kanalpakken for institusjoner eller 

som kan velges inn fra vår kanalpool helt kostnadsfritt. Valgfriheten gjør at du kan tilpasse din 

kanalpakke til dine pasienter, besøkende og ansatte slik at institusjonen din har underholdning for 

alle.    

De spesifikke kravene til TV-sentral fra Telia i et institusjonsmarked er: 

 

• Rikholdig programpakke: TV-sentralen skal kunne levere en fast stor grunnpakke kanaler som inneholder de viktigste 

norske og internasjonale kanalene. En fast stor grunnpakke reduserer behovet for oppkjøp og dermed forenkler 

administrasjonen på institusjonene. Samtidig gir det langt mer fornøyde beboere, pårørende og ansatte.  

• Utvide grunnpakke: Grunnpakken skal enkelt kunne utvides med tilleggskanaler som lokale kanaler, etniske kanaler, 

religiøse kanaler, flere sportskanaler osv. dersom institusjonene ønsker dette. Spesielt er etniske kanaler viktige da det 

typisk er brukere med forskjellig nasjonalitetsbakgrunn på institusjonen. Utvidelse av programpakke gjelder for alle 

kundens tv uttak. 

• Ikke individuelle oppkjøp: For å unngå mye ekstra administrasjon for oppdragsgiver og ansatte på institusjonene skal 

det ikke åpnes for individuelle kanaloppkjøp. Helt spesielle behov må løses av den enkelte bruker eller pårørende ved 

hjelp av en Internett tjeneste og streaming tjenester som TV2 Sumo (engelsk fotball), DPlay (mer fotball og filmer), 

Netflix, HBO osv.  

• Egne informasjonskanaler 

 
 

2.3 TV OVERNATTING – HOTELL OG UTLEIEENHETER 
 

Trenden er at hoteller og utleieenheter ønsker seg bort fra kompliserte og dyre TV-løsninger med 

filmutleie og integrasjon med hotellsystemene for roomservice, utsjekking, vekking osv. I stedet 
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ønsker man løsninger uten dekodere eller annet utstyr på rommene som er rimelige i drift og enkle 

å administrere. Avanserte hotelltjenester løses i stedet gjennom apper og WiFi nettet. 

 

 

 

2.4 BEDRIFTER 
 

TV-sentral fra Telia vil være ønskelig for bedrifter med følgende behov: 

▪ Mange uttak 

▪ Bedriftsinterne informasjonskanaler og / eller Digital skilting 

Multicast for effektiv båndbreddebruk i WAN og LAN 

Mange bedrifter ønsker å kunne distribuere egenprodusert informasjon raskt og effektivt ut til alle 

ansatte.  Det kan være alt fra live overføring av allmøter, power points med informasjon som må 

nå alle ansatte raskt, sjefens kvarter, interne webinarer, viktige resultater, statistikk, 

produktnyheter, konkurrentinformasjon, kundenyheter og sosiale arrangementer.  

Kravene til bedriftsinterne informasjonskanaler er at TV-sentralen må kunne ta inn informasjon på 

HDMI grensesnitt og distribuere dette ut som en TV-kanaler på bedriftens internnett og mottas på 

TV-skjermer og PC-/Mac-klienter. 

 

2.5 SENTRALISERT LØSNING 

Telia tilbyr en løsning hvor det plasseres en TV-sentral på et sentralt sted i Kundens nett, typisk i 

datasenteret.  TV-sentralen driftes og overvåkes av Telia. TV-sentralen knyttes mot Telias sentrale 

produksjonsplattform for TV via en 500 Mbps IP VPN-forbindelse gjennom Telias nett.  

 

TV-signalene distribueres ut til den enkelte lokasjon som en multicast-strøm i et eget VRF (VPN) i 

Kundens nett. Ved grunnpakke på 29 kanaler er båndbredden redusert til ca. 300Mbps. 

 

For rene CAT 5/6-underlokasjoner kan man hente ut TV via et eget VLAN til IPTV og/eller 

PC/Mac-klienter. For underlokasjoner med coax-spredenett vil en IP/RF konverteringsenhet måtte 

benyttes.  
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Forenklet skisse over sentralisert løsning: 

 

 

Skissen viser en sentralisert løsning med alle lokasjonstyper.  

 

Kundens nett må ha tilstrekkelig kapasitet ut på den enkelte lokasjon til å ta imot TV-signalene 

med ønsket kanalpakke. Det anbefales at det settes av ca. 300 Mbps til dette formål på hver 

lokasjon.  

 

For lokasjoner med coax-spredenett settes det ut en IPTV->RF konverteringsenhet som 

konverterer IPTV-signalet i kundens nett til RF-signaler til bruk i coax-spredenett. 

Frekvensspekteret som benyttes tilpasses hver lokasjon individuelt for å kunne utnytte 

eksisterende coax-spredenett i størst mulig grad. Konverteringsenhetene er en del av 

fellesplattformen som leveres og vil i likhet med Hovedsentralen kunne oppdateres med 

funksjonalitet som rulles ut i framtiden. 

 

Løsningen tillater simultan distribusjon av IPTV og RF (for coax). Etter etablering av Hovedsentral 

vil det ikke kreves ytterligere etablering og komponent-leveranser. TV-sentral-plattformarkitekturen 

er bygd rundt en standard Redhat Enterprise-kjerne for å kunne ivareta, og alltid oppdatert, 

implementasjon av grunnfunksjoner for nettverk og sikkerhet.  
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Eidsiva Bredbånd leverer en fullt ut driftet tjeneste med proaktiv overvåkning av plattformen. 

Hovedsentral og konverteringsenheter rapporterer sin status hvert 5 minutt slik at Eidsiva 

Bredbånd sin driftsorganisasjon proaktivt starter feilretting. Dette fører til at feil ofte er rettet opp 

før sluttbruker blir rammet. Drift av lokalt spredenett er kundens eget ansvar. 

 

 

3 KANALPAKKER OG KUNDETYPER 

Følgende kanalpakker tilbys pr juni 2018 men kan endres på et senere tidspunkt: 

TV BEDRIFT:  

Brukes i «vanlige» bedrifter enten det er i kontormiljøer, fabrikkmiljøer, lager, venterom, butikker, 

treningssentre, frisørsalong, legekontor og lignende. 

 

 

TV INSTITUSJON:  

Brukes i virksomheter som sykehus, sykehjem, brannstasjoner, militærleirer, politistasjoner, 

fengsler, skoler, flyplasser, helsestasjoner, helsehus og lignende 

 

 

TV HOTELL:  

Brukes på hoteller, brakkerigger, utleieenheter som ikke har oppsalgsmuligheter, pensjonater og 

lignende.  

 

 

 



 

 

 

8 

 

3.1 TV SENTRAL KONNEKTIVITET 
 

Det er viktig at TV-sentral kan brukes både på eksisterende kabelanlegg og nye IP-baserte 

fibernett. Derfor kan TV sentralen ta HFC og Fiber som inngang til sentralen, mens den kan 

distribuere signalet ut både på et COAX og et CAT spredenett som vist på figuren under.  

 

 

 

Det betyr at kunden kan ha et moderne CAT-nett og et eldre Koaks-nett betjent fra den samme sentralen 

samtidig. Begge nettene vil ha det samme programinnholdet, men programguiden vil være forskjellig. I Koaks-

nett vil vi bruke TV-apparatets grensesnitt, mens vi på CAT/IP har en egen bedrifts TV-portal med programguide 

og programinformasjon.  

 

3.2 TV-PORTAL 
 

Det er utviklet en egen portal for Telia Visning som brukes på IP TV apparater.  

Alle kanaler kommer i programguiden, også kundeproduserte infokanaler. Portalen har Telia look-

and-feel, den er rask og responsiv og har en 24 timers programguide.  

IPTV apparatene har en browser for å kjøre portalen. Pr juni 2018 støttes Samsung apparater 

med  H.browser, og Philips apparater med MediaSuite,  
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3.3 KUNDEPRODUSERT INNHOLD 
TV-sentral fra Telia kan bestykkes med HDMI kort der kunden kan overføre egenprodusert innhold 

til sentralen. Sentralen legger innholdet som kommer inn på en HDMI-inngang ut på en TV-kanal 

på lik linje med vanlige TV-kanaler. Innholdet kan være både statiske bilder og video. Det styres 

typisk av en PC eller server som kunden setter på HDMI-inngangene, men det kan også for 

eksempel være en Blue-Ray spiller på inngangen. Eidsiva Bredbånds ansvar stopper ved HDMI-

inngangene. Å få innhold inn på HDMI-inngangene er kundenes ansvar. 

Det vil også være mulig å distribuere egenprodusert innhold ut på egne kanaler (infokanal) via et 

skybasert webgrensesnitt. Denne løsningen vil i stor grad overta for HDMI grensesnitt på 

sentralen. Webportalen for informasjonskanaler er Telia sitt ansvar.  

 

4 TV-SENTRAL  

4.1 Formål 
TV-sentralens formål er å: 

▪ Descramble (dekryptere og dekode) innkomne TV-signaler. 
▪ Motta og behandle kundeprodusert innhold. 
▪ Videresende innholdet i de to foregående punktene som «free to air». 

 

4.2 Modeller 
 

TV-sentral fra Telia er bygd på en Linux server og åpne standarder. TV-sentral fra Telia kommer i 

to fysiske chassis: En stor og liten som vist på bildet under. 
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Hovedforskjellen på sentralene er kapasitet og at liten sentral ikke kan ta inn HFC signaler. 

Tabellen på neste side oppsummerer egenskapene til sentralene: 

Egenskap Stor Liten 

Kabinetthøyde 4U 1U 

Antall kort 12 4 

IP TV Ja Ja 

Fiber inn Ja Ja 

HFC inn Ja Nei 

Sentralisert portalserver Ja Ja 

CAT & COAX spredenett Ja Ja 

Støtte PC-klienter Ja Ja 

Max antall TV kanaler 48 24 

Max antall infokanaler 4 1 

 

 

TV-sentral fra Telia har all funksjonalitet og alle distribusjonsmåter som trengs i en moderne IP TV 

løsning. Programkortene (smartkort) settes inn i MultiCAM kort i TV sentralen for descrambling 

(dekoding og dekryptering) av TV signalene.  

TV-sentral fra Telia kommer i 6 ulike oppsett avhengig av om det er stor eller liten sentral, om det 

er HFC eller IP (fiber) inn, eller om det IP (CAT) og/eller DVB-C (koaks) ut. Maksimalt antall TV-

kanaler/servicer i de ulike modellene er som følger: 

 

 

4.3 Teknisk spesifikasjon 
 

Stor TV-sentral fra Telia: 

Power Supply Operating voltage 

Power consumption max 

230 VAC 50/60 Hz 

300W 

Environment Operating temperature -10…+50 C 
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Storage temperature 

Humidity 

-20…+60 C 

5%...95% non-

condensing 

Mechanical data Dimension product (L x W x 

H) 

Weight 

43 x 46 x 18 cm 

16 kg 

 

Liten TV-sentral og konverteringsenhet fra Telia: 

Power Supply Operating voltage 

Power consumption max 

230 VAC 50/60 Hz 

100W 

Environment Operating temperature 

Storage temperature 

Humidity 

-10…+50 C 

-20…+60 C 

5%...95% non-

condensing 

Mechanical data Dimension product (L x W x 

H) 

Weight 

43 x 33 x 4.5 cm 

4 kg 

 

4.4 HDMI inngangskort 
 

Kunden har anledning til å distribuere egenprodusert og selvdriftet innhold via TV-sentralen på 

HDMI-inngangene. Standard er 1 -4 kanaler med kundeprodusert innhold avhengig av hvilket 

HDMI-kort som er montert i TV-sentralen. 

Støttede videooppløsninger: 

▪ 480i60 (NTSC), 576i50 (PAL), 720p50, 720p60, 1080i50, 1080p50, 1080i60, 1080p60 

Video kodes som: 

▪ H264, High Profile, 2-10 Mbps 

Audio kodes som: 

▪ Mpeg1 Layer2, 48KHz, 192 eller 256 kbps 
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5 EGENPRODUSERT INNHOLD 

Telia Infokanal er en 100% skybasert løsningen som gir organisasjoner mulighet til å produsere og 

publisere en eller flere egendefinerte kanaler. Løsningen består av web-basert publiseringsverktøy 

for administrering og publisering av innhold.  

 

Telia Infokanal har alle nødvendige funksjonaliteter for å kunne sette sammen innhold for 

publisering. Telia Infokanal er en oversiktlig og brukervennlig løsning som gir en unik måte til å 

organisere og gi forutbestemt brukertilgang til brukerne i organisasjonen.  

 

Gjennomtenkte løsninger i brukergrensesnittet til publiseringsverktøyet reduserer 

opplæringsbehovet og forenkler prosessen ved å laste opp og publisere innhold.  

 

Publiseringsverktøyet er en installasjonsfri web-basert løsning, hvor alt driftes i «skyen» 

Løsningen er ikke avhengig av å måtte betjenes i virksomhetens lokaler. Publiseringsverktøyet er 

ikke begrenset til kun infokanal, men kan også brukes mot digital skilting.   

 

Publiseringsverktøyet til Telia Infoskjerm og Infokanal er et av få verktøy i markedet som forenkler 

måten topologi tas i bruk. Ved muligheten å registrere skjermene i 3 organisasjonsnivåer og 

automatisk registrering av skjermene, fjerner vi unødvendig og komplisert administrasjon i 

verktøyet.   

En rekke bedrifter i privat næringsliv og offentlig sektor benytter Telia Infokanal. Telia Infokanal 

dekker mange behov fra publisering av enkelte timeplaner til bilder og videoer av kundens eget 

ønske.  

Telia infokanal gir din bedrift: 

▪ Komplett skybasert publiseringsverktøy 

▪ Enkel organisering og publisering av innhold 

▪ Enkel administrasjon med flere brukernivåer   
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6 GRENSESNITT OG ANSVAR 

Eidsiva Bredbånd ansvar slutter ved utgangen av sentralen. Det betyr at Eidsiva Bredbånd ikke gjør jobb i 

kundens nett, dersom dette ikke er spesifikt avtalt og priset. Eidsiva Bredbånd reparerer feil til og med TV-sentral 

og ikke i kundens nett, dvs. Eidsiva Bredbånd retter ikke enkeltfeil.  

Telias ansvar slutter ved overlevering av signal til partner samt ved produksjonsfeil på TV sentralen. 

 

6.1 KOAKS-SPREDENETT 
 

Anbefalt krav til kundens spredenett er: 

▪ Stjernenett 

▪ 550 Mhz nett 

Mange kundenett, spesielt koaks, er svært gamle og dersom Eidsiva Bredbånd er usikre om 

leveranse kan gjennomføres, gjør Eidsiva Bredbånd befaring i kundens spredenett.  Ønsket 

signalstyrke i veggkontakt er ~59dB. 

Dersom kunden har serienett kan det i enkelte tilfelle gjøres unntak fra minimumskravene, men 

dette må vurderes særskilt av teknisk personell. 

 

6.2 CAT/ETHERNET SPREDENETT 
 

TV-sentral fra Telia har to Ethernetporter, Eth0 og Eth1. Eth0 benyttes av Telia for TV-leveranse 

og management av TV-sentralen. Nettverksoppsettet for Eth0 kommer fra TELIA. 

Eth1 benyttes mot kundens LAN for å distribuere IPTV i kundes LAN. Her går det multicast-trafikk 

for TV, samt noe Unicast-trafikk for TV-/PC-/Mac-klientenes brukergrensesnitt, kanallister og EPG. 

Nettverksparameterne som skal benyttes på Eth1, mot kundens LAN, må framskaffes av kunden. 

Det er viktig at alle IPTV-/PC-/Mac-klienter som skal benytte TV kan kommunisere med TV-

sentralen. Brukergrensesnitt, kanallister og EPG hentes på TCP-port 9080.  

 

For Multicast-trafikk i L2 Ethernet: 

I utgangspunktet sender en L2-switch innkommende multicast-trafikk på alle porter, dvs. sendes 

trafikk inn på port 1 på en 8-ports Switch, sendes multicast-trafikken ut igjen på port 2-8, selv om 

det kun befinner seg en klient bak port 8. 

IGMP: Aktiverer man IGMP Snooping på L2-Switcher vil multicast-trafikken på en L2-Switch kun 

gå ut på porter med aktive klienter bak. 
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Det anbefales å prioritere TV framfor vanlig datatrafikk. 

Det må være tilstrekkelig kapasitet internt i lokalnettet til å ta imot TV-trafikken (minimum 1G 

uplinks anbefales). Hver kanal tar mellom 4-15Mbps avhengig av kvalitet. 

Multicast skal ikke filtreres i det aktuelle vlanet mellom TV-/PC-/Mac-klienter og TV-sentral, og det 

må heller ikke legges på noen annen filtrering som forhindrer kommunikasjon i det aktuelle vlanet 

mellom TV-/PC-/Mac-klienter og TV-sentral fra Telia. 

Oppsummert: 

Ta ut IP-adresse TV-sentral fra Telia, overbringe denne i 

tillegg til andre nettverksparametere nødvendig for 

konfigurasjon av Eth1 til Telia 

Må gjøres 

Åpne for TCP port 9080  Må gjøres 

Aktiver IGMP Snooping på alle L2-Switcher Anbefales 

Benytt QoS på TV-trafikken Anbefales, hvis man 

opplever 

problemer 

 

7 LINJEKAPASITET 

Krav til linjekapasiteten inn til TV-sentralen på fiber avhenger av antall TV-kanaler som kunden 

skal ha som vist i tabellen under.  Antall punkter (TV-uttak) er nærmest ubegrenset og påvirker 

ikke kravene til linjekapasitet. Normal bruk er testet for opptil 40 000 samtidige brukere. 
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Denne tabellen gjelder for fiberleveranser. For HFC ligger alle kanalene tilgjengelig på kabelen 

uansett. Eneste kravet her er at det leveres en kapasitet til management trafikk på kabelmodem. 

Her holder det med en 10/5 Mbps linje.  

 

8 INSTALLASJONSKRAV 

Utstyr må ikke monteres i omgivelser som gjør at det blir utsatt for vann og fukt. Kunde må også 

legge til rette for at det er tilstrekkelig med plass rundt utstyret til å opprettholde luftsirkulasjon, 

samt at omgivelsene hvor utstyret står må holde en temperatur mellom +10°C og +35°C. Kabler 

som tilkobles utstyret skal være lett tilgjengelig. Det må også sørges for at kablene ikke knekkes. 

Statisk elektrisitet kan skade utstyret; påse at nødvendige forbehold tas ved installasjon.    

TV-sentral fra Telia kan enten plasseres i rack eller i skap ute hos kunden. 

Dersom det ikke er rack ute hos kunden så skal TV-sentralen plasseres i låsbart skap. 

 

9 KRAV TIL TV-APPARATER OG PC-/MAC-KLIENT 

TV-sentral fra Telia leveres som en 100 % dekoderfri løsning der det ikke trengs dekodere eller 

konvertere ved TV uttaket.  

 

 
 

 

 

9.1 DVB-C 
 

I koaks-spredenett kobles TV-apparatets antennekontakt direkte til koakskontakten i rommet.  
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Kravene til TV-apparater er at det støtter standardene DVB-C og MPE4. Det gjør de fleste TV’er 

som er under 10 år gamle. DVB-C betyr at TVen kan ta imot digitale signaler på kabel, MPEG-4 er 

formatet/innpakningen av TV-signalene og er bransjestandarden i Europa. 

TV-opplevelsen på TV med DVB-C Tuner kan avhenge av modell. Noen modeller støtter for 

eksempel ikke: 

▪ Digital undertekst, DVB-Subtitling 
▪ Kanalliste som automatisk oppdager forandringer i TV-signalet 
▪ Autosøk av kanaler ved installasjon.  

 

For manuelt søk må følgende parametere benyttes: 

▪ NettverksID: 42499 
▪ Startfrekvens: 306 000 Hz  (Kan være 152 000Hz i tilfeller med dårlig spredenett) 
▪ Sluttfrekvens: 456 000 Hz 
▪ Symbol Rate/Baud-Rate: 6900KBd/s(KS/s) = 6900 000 Bd/s 
▪ Modulasjon: QAM-256 

 

Brukeropplevelsen blir TVens eget brukergrensesnitt og for eksempel Tekst-TV og undertekst-

/språkvalg fungerer på vanlig måte om TVen støtter dette. 

 

9.2 IP TV 
 

For IPTV i CAT-nett kobles TV-apparater direkte på LAN med RJ-45 kabel. 

  

 

Med IPTV menes det TV apparater med mulighet til å benytte CAT-/datakabel rett i TV-en for 

visning av TV signaler via TELIA TV Sentral. 

Tradisjonelt er disse apparatene kalt Hospitality- TV eller Hotell-TV. 

IPTV apparatene er også utstyrt med DVB-C og MPEG4 støtte slik at de også kan benyttes på 

tradisjonelle COAX spredenett. 
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Det er ikke behov for annet endeutstyr enn selve IPTV-apparatet og IPTV-apparatet sin egen 

fjernkontroll benyttes. Det er mulig å kjøpe forenklede fjernkontroller for både Samsung og Philips 

IPTV-er. 

IPTV klienten vil ha et Telia-grensesnitt som beskrevet i kapittel 3.3. Her støttes ikke tekst TV, 

mens undertekst-/språkvalg støttes. EPG (Electronic Program Guide) er 24 timer. 

 

Det er kundens ansvar å ha TVer som er kompatible med løsningen. 

 

 

INFOKANAL 

Telia infokanal er en tilleggstjeneste for våre kanalpakker til bedrifter og institusjoner. Ved å 

kombinere kommersielle kanaler med en eller flere infokanaler vil bedriften eller institusjonen alltid 
treffe sitt publikum hvor de mest mottakelig for informasjon.  

 

Unngå kommunikasjon som går treigt og lite effektiv ved å kommunisere en til en eller over analoge 
kommunikasjonsflater som tavler. Med Telia Infokanal får man en skybasert, tidsbesparende og 

effektiv kommunikasjonsmåte for å kommunisere ut informasjon til alle dine interessenter gjennom 
noen få tastetrykk. 

 

Med Telia infokanal kan du informere ditt budskap ut til kunder, pasienter og besøkende over en eller 
flere kanaler i kanaloversikten. Visningsløsningen sikrer at ditt budskap kommer raskt ut og er alltid 

tilgjengelig i kanalstrukturen til bedriften eller institusjonen.   

 

Telia sin infokanal løsning styres gjennom verktøyet MinKanal. Fra verktøyet har bedriften mulighet til 

å forme sitt eget definert budskap og publisere det direkte ut til kanalen. For å få tilgang til infokanal 
avhenger det at bedriften også er kunde for TV-visning.  
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DIGITAL SKILTING 

Med Telia Digital Skilting får bedriften som avsender en unik mulighet til å treffe forbrukerne i 

situasjoner hvor informasjonsbehovet er størst og der de er mest mottagelige for bedriftens budskap. I 
varehandelen innebærer det å kommunisere med kundene dine en-til-en, og påvirke i 

beslutningsøyeblikket. I produksjonsbedrift kan det være å informere ansatte om produksjonsnivå og 
motivere til å øke produksjonen.  

 

For bedrifter vil digital skilting sikre at all informasjon som kommuniseres er enhetlig, oppdatert og 
tilgjengelig. Digital skilting er enkelt å ta i bruk og passer alle bedrifter, uansett størrelse og 

kommunikasjonsbehov. Riktig plassering og relevant innhold sikrer mer oppmerksomhet, øker 

effektivitet og lønnsomhet. 
 

Telia sin digitale skiltingsløsning styres gjennom verktøyet MinKanal. Fra verktøyet har bedriften 

mulighet til å forme sitt eget definert budskap og publisere det direkte ut til sine skjermer 
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