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قابلیت های سفارشی سازی
 شبکه تلویزیونی اختصاصی سازمانی همراه با کنداکتور پخش

 سامانه یکپارچه هتلی
 خدمات ارزش افزوده

 پنل پخش تبلیغات و اطالع رسانی

مزایای خاص تلنتیون
 امکان سفارشی سازی

 سازگاری با انواع زیرساخت

 خدمات پشتیبانی

 هزینه مناسب و منطقی

 استفاده از کمترین تجهیزات سخت افزاری

چرا تلنتیون؟
 آمارها حاکی از این است که با پیشرفت 

برنامه های  به  و سهولت دسترسی  فناوری 

تلویزیونی، تمایل افراد به تماشای تلویزیون 

سوی  از  یافته است.  افزایش   wifi طریق  از 

باالیی  کاربران حجم  تعداد  افزایش  با  دیگر 

از ترافیک اینترنت مورد مصرف قرار می گیرد. 

رویداد هایی  در  خصوص  به  موضوع  این 

مانند جام جهانی قوت می یابد. تلنتیون راه 

حل این چالش است.

نحوه عملکرد تلنتیون

امکانات جدید تلنتیون
رصد هوشمند نسل پنجم شبکه های موبایل سه بعدی

هتل ها

بیمارستان ها

دانشگاه ها

حمل و نقل
 عمومی

ادارات

مجتمع ها

اماکن عمومی

درباره تلنتیون
راه حلی هوشمندانه بر پایه دانش داخلی برای مشاهده شبکه های تلویزیونی مدیریت شده بر بستر شبکه در مجموعه هایی 

نظیر دانشگاه، هتل، اداره، مجتمع مسکونی، پایانه های حمل و نقل، قطار و اماکن عمومی است، تا با کمترین هزینه، 

را  تبلیغاتی و اطالع رسانی  تلویزیونی،  از شبکه های  اینترنت و منابع شبکه داخلی، مجموعه ای  از مصرف  نگرانی  بدون 

با بهترین کیفیت بدون نیاز به ست آپ باکس در اختیار تعداد نامحدودی از کاربران قرار دهد. طراحی Turn Key این 

محصول فناورانه، پشتیبانی و اختصاصی سازی قابلیت های منحصر بفردی را در مقایسه با سایر محصوالت خارجی ایجاد 

نموده است.

ویژگی های کلیدی تلنتیون
 بدون نیاز به اینترنت و منابع شبکه: مصرف گسترده اینترنت 
و منابع شبکه داخلی جهت مشاهده شبکه های تلویزیونی توسط 
با  تلنتیون  است.  ساخته  نگران  را  شبکه  مدیران  همواره  کاربران 
کاربران،  تعداد  از  مستقل  خود  بفرد  منحصر  فناوری  از  استفاده 
شبکه های تلویزیونی را بدون استفاده از اینترنت در اختیار کاربران 

قرار داده و منابع گسترده ای از شبکه داخلی را آزاد می سازد.

آنتن  کابل کشی  به  نیاز  بدون  کاربران  جابه جایی  امکان   
مرکزی  آنتن  کشی  کابل  به  احتیاجی  تلویزیون:  خرید  و  مرکزی 
و خرید تلویزیون برای هر کاربر نیست، فناوری منحصر بفرد این 
سامانه شبکه های تلویزیونی را از طریق Lan یا WiFi در اختیار 
گوشی های موبایل یا کامپیوترهای کاربران قرار می دهد. بنابراین 
تلویزیونی،  شبکه های  راحتی  به  جابه جایی  صورت  در  کاربران 
تبلیغاتی و اطالع رسانی را بدون افت کیفیت مشاهده می نمایند.

 دریافت تمامی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای با کمترین 
تعداد گیرنده:  بر خالف سایر محصوالت مشابه تلنتیون با فناوری 
یک  با  تنها  را  تلویزیونی  شبکه های  تمامی  خود،  بفرد  منحصر 

گیرنده به صورت همزمان دریافت  می نماید.   

تلنتیون  بفرد  منحصر  فناوری  مطمئن:  پرظرفیت،  کوچک،   
با ارائه دستگاهی کوچک، سامانه ای پرظرفیت و قدرتمند را ارائه 
طور  به  تلویزیونی  شبکه   1000 پخش  قابلیت  که  است  نموده 
همزمان بدون محدودیت در تعداد کاربران را با ضریب اطمینان 

بیش از 99/99 درصد مهیا نموده است.

و   نوآوری  با  تلنتیون  بفرد:  منحصر  رمزنگاری  و  امنیت   
شبکه های  رمزنگاری،  الگوریتم های  پیچیده ترین  از  بهره گیری 
تلویزیونی را رمزنگاری می نماید. امنیت منحصر بفرد این سامانه 
از کلیه سوءاستفاده های احتمالی و دسترسی غیرمجاز جلوگیری 

می نماید.

هر سازمان، یک شبکه تلویزیونی خصوصی

 مدیریت همه جانبه: پنل مدیریتی کارا و جذاب تلنیتون تمامی 
با کمترین  اختیار مدیر  در  را  اختیارات الزم جهت مدیریت سامانه 
سطح دانش و مهارت قرار می دهد. همچنین قابلیت های گوناگون 
نظیر مدیریت شبکه های در حال پخش، گروه های کاربران، مدیریت 
مانیتورینگ،  کاربر،  هر  به  اختصاصی  کانال  تخصیص  کاربران، 
از  بسیاری  و  تصویر  ضبط  پیام،  ارسال  مدیریتی،  نقش های 

قابلیت های دیگر ارائه شده است.

 دسترسی نظارتی: تلنتیون قابلیت تخصیص کانال به هر کاربر 
برای والدین و  را  کاربران به خصوص کودکان  بر فعالیت  و نظارت 

سازمان های نظارتی بدون نقض حریم خصوصی مهیا می سازد 

 سازگاری با انواع دستگاه های کاربران و تلویزیون : برنامه سمت 
کاربر این محصول قابلیت سازگاری با تمامی سیستم عامل ها اعم از 
را داراست. همچنین تلنتیون برای  اندورید  ویندوز، لینکوس، مک، 
HDMI/AV ست آپ باکس اختصاصی  با ورودی  انواع تلویزیون 

ارزان قیمت ارائه نموده است.

این  از  استفاده  با  اختصاصی:   تلویزیونی  شبکه  کنداکتور   
کنداکتور، یک ایستگاه پخش شبکه تلویزیونی اختصاصی را همراه 
کنداکتور  این  در  همچنین  نمایید.  راه اندازی  زیرنویس  و  لوگو  با 
می توانید با ایجاد وقفه در پخش محتوای تلویزیونی یا اطالع رسانی 
مورد دلخواه خود محتوای تبلیغاتی زمان بندی شده پخش نمایید. 

 DIGITAL SIGNAGE: تلنتیون این امکان را دارد تا با ایجاد 
و  مشتریان  توجه  جذاب  و  پویا  ثابت/همراه  دیجیتالی  بردهای 
مخاطبان را جلب نماید. همچنین در کنار پخش محتوای ویدیویی، 
قابلیت نوبت دهی، اعالمیه، تبلیغات، رویدادها، راهنمای مراجعان 

و بسیاری از خدمات دیگر را اشاره نمود.

پنل  این  در  ارزش افزوده:  شارژینگ  و  خدمات  تبلیغات،  پنل   
می توانید در ازای مشاهده محتوای ویدیویی یا ارائه خدمات مورد 
اختصاصی  داشبورد  همچنین  نمایید.  دریافت  هزینه  کاربر  از  نظر 
تامین کنندگان محتوا جهت کسب درآمد، نوبت دهی زمان پخش 

ارائه شده است.


