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Älvkarlebyhus IP-TV
Agenda

• Kort presentation av Älvkarlebyhus AB

• Avtal om Triple Play med Borderlight

• Analogt basutbud och digitalt tilläggsutbud

• Exempel på kundgränssnitt

• Fortsatt utveckling

Presentation Älvkarlebyhus

Kommunalt bostadsbolag Förvaltar 1.100 
lägenheter och 200 lokaler i Skutskär, Älvkarleby 
och Marma. VD: Göran Jonsson 026-66 99 50.

?
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Must Carry
SVT1,SVT2,TV4…

FTA, fn. ca 70
utländska kanaler

Enskilda kanaler
TV3,TV5,ZTV…

Paketering
VIASAT,FastTV…

Videouthyrning
6000 Titlar

Terracom/Boxer
MC,Paket,…

Analog signal
MC+ev. tillval

DVB/IP

DVB/T

RF

Kunder & 
abonemang

Programguide
Portalfunktion

&
Stödfunktioner

AR

Ethernet

Antennät

STB

TV

TV

1. Fri konkurrens mellan 
IP TV och Terracom ger 
bättre och billigare TV 
tjänster på sikt.

2. Etniska kanaler 
på 14 språk 
fördelat på 70 
kanaler.

3. Videouthyrning  
med stort filmutbud. 5. Analogt utbud sänds via kabel TV nätet som alternativ till 

Terracoms digitala marknät. Gävle sändaren mot Älvkarleby 
stängs av 2005!

4. Klar för HD TV 
(annan STB).

Avtal om Triple Play med Borderlight
Borderlights tjänster för TV och Video uthyrning

En digital TV box som är helt 
oberoende av kabel TV leverantör 
där alla kan sända sitt utbud till 
hyresgästerna på likvärdiga villkor.

Mycket hög säkerhet – Krypto-
system via bredbandsnätet kan byta 
nyckel 1 gång per minut – ingen 
filmrättsinnehavare behöver oroa sig 
för piratkopiering.

Hög kvalitet – TV kanaler sänds 
med upp till 8 Mbps idag och 24 
Mbps för HDTV i framtiden. 100 
Mbps per hyresgäst ger upp till 3 
individuella HDTV kanaler samtidigt 
med Internet och Telefoni.

Avtal om Triple Play med Borderlight
Öppen plattform för TV och Hyrvideo
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Nedsläckning av analoga TV nätet

Älvkarlebyhus erbjuder 
alla hyresgäster ett utbud 
av analoga TV kanaler 
som kan ses  av alla TV 
apparater utan digital 
TV box under 3-5 år 
ytterligare:

• SVT 1
• SVT 2
• SVT Barnkanalen
• SVT Kunskapskanalen
• SVT 24
• TV3
• TV4
• Kanal 5
• Discovery
• Viasat Sport

Tilläggsutbud – Digital IP-TV

Provdrift nu – Startar 
med hyresgäster hösten 
2005

• Individuellt val mellan 70 
hemspråkskanaler på 14 
språk. Preliminär månads-
avgift 40 kr + 10 kr per 
kanal.

• Traditionella Kabel TV
kanaler kommer successivt 
att erbjudas som individuellt 
val i takt med att rättighet-
erna för IP TV frigörs under 
2005.

• Kanalpaket från exempel-
vis Viasat, Canal digital och 
UPC är välkomna i konkur-
rens med övrigt utbud på 
marknadsmässiga villkor.
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Tilläggsutbud – Hyrvideo

Provdrift nu – Startar 
med hyresgäster hösten 
2005

• Riktig ”On Demand”.

• Plats för upp till 6.000 filmer 
i stamnät under 2005

• Helt nya möjligheter för TV 
kanaler att lägga ut eget 
material som exempelvis 
SVT Bibliotek eller gamla 
sportaktiviteter

• TV kanaler som tillåter 
”Time Shift” ger hyresgäster 
möjlighet att se nyheter, 
serier och andra program på 
valfri tid

Exempel på kundgränssnitt
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Exempel på kundgränssnitt

Pröva själv i Borderlights monter

Reception

Konferensrum

Borderlight
Visning av

IP-TV
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Utveckling – Rättigheter för TV och Video

SABO bolagen har 
tillsammans stor köpkraft!

Om flera SABO bolag gemen-
samt upphandlar ramavtal för 
IP TV kanaler och Hyrvideo 
över IP så kan man säkra ett 
bättre urval för  hyresgästerna.

Samtidigt kan man skapa 
bättre frihet för olika SABO 
medlemmar att själva välja 
strategi för sina bredbandsnät.

Vilka SABO medlemmar är 
intresserade av ett sådant 
samarbete?

Frågor?

Kontaktinformation:
Goran.jonsson@alvkarlebyhus.se Telefon: 026-66 99 50
Sten.Oscarsson@borderlight.net Telefon: 0709-174 650


