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Co je Kuki TV?
Kuki TV je jednoduchý model šíření televizního vysílání (IPTV), který umožňuje v rámci partnerských telekomunikačních sítí
sledování televizních programů na klasické obrazovce a zároveň až na čtyřech mobilních zařízeních. S Kuki TV získají diváci
možnosti, které běžná TV nedokáže nabídnout – přehrávání pořadů až 48 hodin do minulosti, spuštění právě probíhajícího
programu od začátku a možnost nahrávat více pořadů současně. Zákazníci si mohou vybrat jeden ze dvou základních tarifů
Kuki TV, které obsahují 30 nebo 60 TV programů z více než 130. Polovina z nich je vždy volitelná dle vlastního výběru.

Jak Kuki TV funguje?
Zákazník si zakoupí set-top box, který připojí do sítě smluvního partnera/ISP (pomocí ethernet kabelu) a k TV (pomocí HDMI
nebo SCART), podepíše smlouvu a může sledovat televizi.

Co je v základní ceně?
vlastní výběr kanálů, které chce zákazník sledovat
sledování TV programů na set-top boxu a 4 mobilních zařízeních
možnost vrátit program zpět až o 48 hodin
pozastavení běžícího pořadu
spuštění běžícího pořadu od začátku
nahrávání pořadů (10 hodin po dobu 7 dní)
přístup do sekcí kino a seriály
vzdálené ovládání set-top boxu z mobilních zařízení
programový průvodce na 14 dní dopředu a 48 hodin zpět

Co si můžete přiobjednat?
nahrávání pořadů s kapacitou 50–100 hodin
novou funkci nahrávám seriály
licence pro další set-top boxy a mobilní zařízení
prémiové kanály navíc

Distribuce signálu
Šíření televizního signálu od poskytovatele k zákazníkovi je řešeno pomocí protokolu HLS (HTTP Live Streaming),
prostřednictvím až pěti adaptivních unicastových streamů v kódování MPEG-4. Doporučená minimální propustnost
uživatelské přípojky je 2 Mb/s. Služba Kuki TV tak neklade na síť partnera žádné mimořádné nároky i přes to, že pořady běží
v HD kvalitě.

Koncová zařízení účastníka
Příjem signálu je řešen jednoduše přes klasický set-top box s možností současného použití chytrých zařízení. Oproti jiným
řešením IPTV má Kuki TV výhodu v tom, že generuje datový tok pouze tehdy, když uživatel program sleduje. Set-top box
dokonce detekuje, jestli je TV aktivní nebo ne a v případě vypnutí TV automaticky ukončí přehrávání programu.

Model pro ISP
Kuki TV umožňuje libovolnému lokálnímu poskytovateli internetu (ISP) okamžitě doplnit svoji nabídku o IPTV službu určenou
k prodeji od velmi malého počtu zákazníků. Její velkou výhodou je odbourání nákladů na technologie a zaměstnance,
legislativních povinností a jakýchkoliv vstupních investic či minimálních garancí.
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