IPTV dla ISP
Usługa dedykowana
operatorom internetu

Dlaczego SGT?
Pomagamy lokalnym operatorom
internetu wdrażać w swoich
sieciach cyfrową telewizję kablową
bazującą na platformie IPTV.
To najskuteczniejsza metoda, aby
z dostawcy usług internetowych stać
się operatorem telekomunikacyjnym.
www.sgt.net.pl/iptv-dla-isp

» 14 lat doświadczenia na
rynku IPTV dla ISP
» Największa w Polsce
liczba wdrożeń (350)
» Możliwość oferowania
usługi JAMBOX, z której
korzysta 90 tys. abonentów
na 120 tys. dekoderów *
» Ponad 2 000 nowych
abonentów miesięcznie *
» Członek – założyciel KIKE
» Dedykowany opiekun Partnera
» Dedykowane, profesjonalne
Biuro Obsługi Partnerów

Sprawdzone rozwiązanie IPTV
» Kompleksowość: model biznesowy,
technika, marketing, prawo
» Łatwość i szybkość wdrożenia, bez inwestycji,
zyski od pierwszego abonenta TV
» Dostępność STB w dzierżawie i zakupie (ceny hurtowe od jednej sztuki)
» Ciągły i zaplanowany rozwój oferty i platformy technologicznej
» Wsparcie prawne w zakresie dokumentów abonenckich (utrzymywanie gotowych wzorców)
» Działanie zgodne z prawem (KRRiT, UKE, UOKiK, OZZ, szyfrowanie contentu)
» Możliwość wyboru modelu współpracy (B2B lub T4B)
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* dane ze stycznia 2021 r.

Przewagi w technice
» Stabilność działania kanałów TV
(monitoring 24/7, automatyczny backup)
» Stabilność działania platformy
technologicznej
» Wybór: multicast lub unicast
w sieci dostępowej

Wsparcie marketingu
i sprzedaży

» Duża sieć węzłów dostępowych (EPIX,
PLIX, sieć Orange, sieć Hawe, ponad 200
węzłów tam gdzie jest Partner SGT S.A.)

» Wsparcie marketingowe (dofinansowanie kampanii
reklamowych, graficzne kreacje do kampanii,
materiały drukowane i w formie elektronicznej)

» Użycie PIM-SM na styku z operatorem
(oszczędność pasma)

» Wsparcie sprzedaży (Program „Twoja premia
od SGT”, promocje, www.jambox.pl z czatem)

» Zaawansowany system do zarządzania usługami
(dostęp przez GUI, API dla systemu billingowego ISP)

» Usługa TV konkurencyjna względem
dużych operatorów

» Zaawansowane narzędzia do diagnostyki
usług (sondy sieciowe, test STB, statystyka
stanów STB, zdalny restart STB)

» Możliwość sprzedawania TV pod
ogólnopolską, rozpoznawalną marką
» Pakiety demonstracyjne

» Dostęp do inżynierów z Działu Wsparcia Technicznego
24/7 (sprawy pojedynczych abonentów 10/5)

» Własne kanały TV operatora

» Infrastruktura zlokalizowana
w profesjonalnym DC tier 2,5

» Profesjonalny wizerunek:
STB obrandowane marką JAMBOX

» Wsparcie dla wielu producentów STB
(na każdym STB tak samo wyglądający
interfejs użytkownika)

» Profesjonalne szkolenia:

» Możliwość rozszerzenia usługi TV na
sieć HFC (w oparciu o platformę DVB)
SGT, obecna na rynku od 2007 roku,
jest liderem rynku usług telewizyjnych
oferowanych operatorom ISP w Polsce oraz
dostawcą rozwiązań technologicznych dla
tradycyjnych operatorów telewizji kablowej.
Tworzy produkty dla operatorów, którzy
poszukują rentownego modelu biznesowego
dla świadczenia usług telewizji cyfrowej.
Zapraszamy do współpracy
operatorów z całego kraju.

• szkolenia techniczne
• szkolenia sprzedażowo-produktowe
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