
Hotel Promotion, πάντα απαραίτητο

IPTV SOLUTIONS



CHRONOS STB: Προηγμένο, διαδραστικό STB 
το οποίο παρέχει ΙΡ υπηρεσίες πολυμέσων σε 
High Definition στην υπάρχουσα εγκατάσταση TV 
και επιπλέον διαδραστικές υπηρεσίες, χάρη στον 
ενσωματωμένο browser.

Προσθέστε πολλές επιπλέον λειτουργίες 
στις ΤV σας.



CHRONOS

IPTV services

Κύρια Χαρακτηριστικά:

  MPEG2 / MPEG4 AVC / H264

  Ανάλυση High Definition εώς και 1080p

  Προηγμένη διαχείρηση απο τον χρήστη, χάρη στον ενσωματωμένο browser

  HDMI interface

  Διπλό USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

  Διαδραστική διαχείρηση TV (TV interface) και επέκταση IR

  Απομακρυσμένη διαχείρηση και ρύθμιση

  Λογισμικό open-stack

  Modular σχεδιασμος, για επιπλέον εξατομικευμένες ρυθμίσεις υπηρεσιών

  HTML5 browser με ενισχυμένο JavaScript API

  Οικολογικό, με χαμηλή κατανάλωση ~3W 

Ψυχαγωγία και Διαδραστικότητα 
από το τηλεχειριστήριο σας, 
μέσα στο δωμάτιο.



IPTV Headend

Televes IPTV HE21

Λήψη σημάτων DVB-S/S2, DVB-T/T2 ή/και 
DVB-C και μετατροπή τους σε υπηρεσίες IP 
για διανομή μέσω δικτύου data streaming. 
Παραλαβή του stream απο STB, PC, Laptop, 
Tablet PV, Smartphones και απεικόνηση των 
υπηρεσιών.

Το middleware προσαρμόζει το περιεχόμενο στις εξατομι-
κευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών σας καθώς 
επίσης και στο επίπεδο υπηρεσιών το οποίο προσφέρει η 
επιχείρηση σας, προσδίδοντας υπεραξία στις παροχές σας.

Μεταξύ άλλων υπηρεσιών, παρέχει την δυνα-
τότητα στους φιλοξενούμενους σας να περιη-
γούνται στο Διαδίκτυο, απο την TV στο δωμάτιο 
τους. Ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση και πλεονέκτημα 
για αυτούς οι οποίοι δέν έχουν πρόσβαση σε άλλη συσκευή 
σύνδεσης με το Διαδίκτυο.



Οι λύσεις της Televes επιτρέπουν την προ-
σαρμογή της ξενοδοχειακής τηλεοπτικής σας 
εγκατάστασης, σε αναβαθμισμένες τρέχου-
σες και μελλοντικές διαδραστικές υπηρεσίες 
πολυμέσων.

Προσφέρετε στην επιχείρηση σας τα πλεονεκτήματα των επαγγελματικών συστη-
μάτων της Televes, αναβαθμίζοντας άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών σας.

Εξασφαλισμένη ικανοποίηση των πελατών σας, με εξατομικευμένες τη-
λεοπτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στην εθνικότητα, στις παραδόσεις και 
τις επιλογές τους. Προσφέρετε τους παράλληλα υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο 
Internet, με ασφάλεια, για αποδοτική συνέχεια της εργασίας τους ή απλά για 
απόλαυση της υψηλής ποιότητας διαδικτυακής σύνδεσης του ξενοδοχείου σας.

Αύξηση απόδοσης της επένδυσης σας και της κερδοφορία της. Με χρήση 
της ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης ομοαξονικού στο ξενοδοχείο, η εγκατάσταση 
των πλήρως ρυθμιζόμενων και απομακρυσμένα διαχειρίσιμων επαγγελματικών 
συστημάτων TV και Internet της TELEVES, θα προσδώσει υπεραξία στις υπηρε-
σίες προς τους πελάτες σας. Επιπλέον, όλα αυτά χωρίς δαπανηρές, χρονοβόρες 
εργασίες και με την καλύτερη υποστήριξη απο το εξειδικευμένο προσωπικό των 
συνεργατών της Televes. 

Αναβάθμιση της αξιολόγησης του ξενοδοχείου σας. Με την ενσωμάτωση 
των επαγγελματικών συστημάτων της Televes τα οποία σας παρέχουν εξατομι-
κευμένη λίστα καναλιών TV και υψηλής ταχύτητας Internet απο το ίδιο ομοαξονι-
κό καλώδιο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης σας θα αναφέρονται 
σε ανώτερο επίπεδο.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων πολυμέ-
σων της Televes, έχουν επιλεγεί απο μερικά απο τα πλέον διακεκρι-
μένα ξενοδοχεία και resοrt παγκοσμίως.
Επιλέξτε την ένταξη και του δικού σας ξενοδοχείου σε αυτή την πα-
γκόσμια ελίτ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

έτοιμη για κάθε τύπο εγκατάστασης

Τεχνολογική Λύση

JUMEIRAH BEACH HOTEL (DUBAI)

HOTEL MARRIOT (MALLORCA)

GRAND HOTEL QUISIANA EN CAPRI (ITALY)

MAGIC FENICIA (IBIZA)

HOTEL PANORAMAHAUS (AUSTRIA)

HOTEL OASIS SALINAS SEA - CABO VERDE 

HOTEL VELA (BARCELONA)

CASTA DIVA RESORT IN LAGO COMO (ITALY)

EDISION HELLAS (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ, Ν. ΡΥΣΙΟ
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 23920 66070
FAX: 23920 66151

EDISION HELLAS (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. & FAX: 2310 226670

www.edision.gr 
E-mail: info@edision.gr

[χωρος σφραγίδας & στοιχείων τεχνικού ή αντιπροσώπου]


