
DOCSIS για High speed Wi-Fi & HD IPTV 
σε κάθε δωμάτιο μέσω της
τηλεοπτικής καλωδίωσης 

Σε συνεργασία με την
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Δώστε στους πελάτες σας την εμπειρία 
υπηρεσιών IPTV & High Speed Wi-Fi, 
χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη 
ομοαξονική καλωδίωση 

Απαιτήσεις πελατών
Γιατί δεν υιοθετεί το σύνολο 
της αγοράς αυτή τη λύση;

Οι πελάτες των ξενοδοχείων απαιτούν καλύτερες υπηρεσίες SmartTV, Wi-Fi και Internet από αυτές που διαθέτουν 
στο σπίτι τους. Ωστόσο, πολλά κτίρια δεν έχουν την απαραίτητη καλωδίωση (Ethernet) εγκατεστημένη.  
H  Telecoms Simple Data ως επίσημος διανομέας της Τeleste, σας προσφέρει μία πρωτοποριακή και ταυτόχρονα 
οικονομική λύση για υψηλές ταχύτητες Internet, όπως και IPTV υπηρεσίες σε κάθε δωμάτιο χρησιμοποιώντας μόνο 
την τηλεοπτική καλωδίωση, χωρίς κοστοβόρες και παρεμβατικές ως προς το κτίριο εγκαταστάσεις.

•	 Υψηλής ταχύτητας Wi-Fi & HDTV
•	 Να λάβουν καλύτερη υπηρεσία από 

αυτή που έχουν στο σπίτι τους
•	 Χωρίς πρόσθετο κόστος στη 

διανυκτέρευση
 
Τα ξενοδοχεία πρέπει να παρέχουν 
στους πελάτες γρήγορες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες ώστε:

•	 Να υπάρχει διαθέσιμο εύρος για 
υπηρεσίες Streaming

•	 Να υποστηρίζεται σύνδεση 
πολλαπλών συσκευών

•	 Εύκολη διασύνδεση σύγχρονων 
εφαρμογών επικοινωνίας (Skype, 
Viber κ.α.)

Συσκευές IP που προϋποθέτουν 
σύνδεση Ethernet 

•	 SmartTV
•	 Wi-Fi Access Point 
•	 Διαδραστικά Set-Top-Box
•	 IP Tηλεφωνικά Kέντρα 

Πολλοί επιχειρηματίες πιστεύουν ότι 
η μόνη λύση είναι η εγκατάσταση 
καλωδίωσης  Ethernet (Cat5/Cat6) σε 
κάθε δωμάτιο.

Μια καινούργια καλωδίωση Εthernet:

•	 Έχει υψηλό κόστος
•	 Απαιτεί μεγάλο χρόνο 

εγκατάστασης
•	 Είναι ενοχλητική για τους πελάτες 

κατά την εγκατάσταση
•	 Θα βγάλει εκτός λειτουργίας 

δωμάτια ή/και ορόφους κατά την 
εγκατάσταση 

•	 Θα αυξήσει δραματικά το 
κόστος της εγκατάστασης και 
την ενόχληση,  ειδικά σε κτίρια 
στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί 
αμίαντος 
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Οφέλη της λύσης DOCSIS

•	 Δύναται να χρησιμοποιηθεί η 
τηλεοπτική καλωδίωση που 
διαθέτει ήδη κάθε δωμάτιο

•	 Η εγκατάσταση της κεντρικής 
μονάδας DOCSIS (DAH) mini-CMTS, 
θα γίνει στο χώρο τερματισμού της 
τηλεοπτικής καλωδίωσης, άρα δεν 
θα υπάρχει ενόχληση ή διακοπή 
στις λειτουργίες του ξενοδοχείου   

•	 Η  εγκατάσταση διαρκεί μόνο λίγες 
ώρες ή ημέρες

•	 Η εγκατάσταση των cable modems 
στα δωμάτια μπορεί να γίνει 
σταδιακά

•	 Δεν υπάρχει διακοπή λειτουργίας 
των δωματίων κατά την 
εγκατάσταση 

•	 Δεν δημιουργείται πρόβλημα  
σε περιπτώσεις δόμησης με 
προσθήκη φύλλων αμίαντου, 
καθώς δεν απαιτείται εγκατάσταση 
νέας καλωδίωσης

Ψηφιακά ή/και αναλογικά 
τηλεοπτικά κανάλια δεν 
αντιμετωπίζουν κανένα 
πρόβλημα στη λειτουργία τους 
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IPTV & High Speed Data μέσω 
ομοαξονικής καλωδίωσης

Τι είναι η IPTV;

Τι είναι το DOCSIS;

Τι είναι η 
ομοαξονική καλωδίωση;

Το σύστημα IPTV μεταφέρει την 
εικόνα ως δεδομένα (data) και όχι ως 
ένα ζωντανό ραδιοτηλεοπτικό σήμα 
εκπομπής. Αυτό παρέχει ευελιξία 
στην επιχείρηση να προσφέρει 
επιπλέον κανάλια στο δωμάτιο, 
καθώς και προνομιακό περιεχόμενο.

Το DOCSIS αποτελεί το πλέον 
αναγνωρισμένο διεθνές 
τηλεπικοινωνιακό πρότυπο για τη 
μετάδοση δεδομένων 
Internet μέσω ομοαξονικού 
καλωδίου τα τελευταία 20 χρόνια 
(1997), σήμερα χρησιμοποιείται 
ευρέως στην ευρυζωνική τεχνολογία 
από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

Το ομοαξονικό καλώδιο είναι 
ένας θωρακισμένος φορέας που 
χρησιμοποιείται για να μεταφέρει το 
τηλεοπτικό σήμα στις τηλεοράσεις.  
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Vs Ethernet (Cat 5/Cat 6)

Διαθεσιμότητα  
Καλωδίωση δεδομένων (data)
μπορεί να βρεθεί στα περισσότερα 
κτίρια αλλά σπάνια φτάνει σε όλα τα 
δωμάτια.

Ευελιξία    
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
για μετάδοση δεδομένων, αλλά έχει 
περιορισμό τα 100 μέτρα απόσταση.

Κόστος εγκατάστασης
 & ρυθμίσεις
Η εγκατάσταση ενός δικτύου 
Ethernet Cat5/Cat6 είναι δαπανηρή 
και παρεμβατική ως προς το κτίριο. 

Προορίζεται για:
Εγκατάσταση σε νεόδμητα κτίρια, 
όπου είναι εύκολο να υλοποιηθεί 
το δίκτυο κατά την ανέγερση των 
κτιρίων.

Ομοαξονικό καλωδίο

Διαθεσιμότητα  
Βρίσκεται σε κάθε κτίριο που έχει 
εγκατεστημένες τηλεοράσεις. 
Επίσης, είναι πολύ εύκολη η 
προσθήκη τερματικών σημείων στο 
ήδη υπάρχoν δίκτυο.  

Ευελιξία  
Μπορεί να γίνει μετάδοση υπηρεσιών 
Live TV, Ραδιοφώνου, CCTV  
παράλληλα με υψηλής ταχύτητας 
δεδομένων και Internet.

Κόστος εγκατάστασης 
& ρυθμίσεις
Το κόστος είναι αρκετά χαμηλό,  
καθώς η καλωδίωση βρίσκεται ήδη 
στο κτίριο. Απαιτείται μία ελάχιστη 
απαραίτητη συντήρηση,  ώστε να 
υλοποιηθεί το δίκτυο. 

Προορίζεται για:
Αναβάθμιση της παρούσας δικτυακής 
υποδομής, εφόσον αυτή υπάρχει ήδη 
εγκατεστημένη μέχρι κάθε τερματική 
τηλεοπτική πρίζα
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Διανομέας Πρόσβασης 
DOCSIS DAH (DOCSIS Access Hub)

Η κεντρική μονάδα DAH της Teleste 
για τουριστικές επιχειρήσεις:

Samsung 694 series Hospitality TV:

Η κεντρική μονάδα DAH αποτελεί Διανομέα Πρόσβασης, ο οποίος 
επεκτείνει το IP δίκτυο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αξιοποιώντας 
την υφιστάμενη ομοαξονική καλωδίωση. Είναι μία οικονομική και 
ταυτόχρονα δυναμική μέθοδος, η οποία φέρνει Internet υψηλής 
ταχύτητας σε κάθε δωμάτιο και αυξάνει τις χωρητικότητες του δικτύου 
IPTV και άλλων On Demand υπηρεσιών Οnline Video.

Eκτεταμένες δοκιμές έχουν αποδείξει ότι τα εν λόγω προϊόντα 
λειτουργούν χωρίς επιπλοκές. Όλα τα λειτουργικά μέρη του Διανομέα 
Πρόσβασης DAH έχουν μελετηθεί ενδελεχώς. Για παράδειγμα, ο 
σχεδιασμός  δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο ανεμιστήρα, διότι 
δεν χρειάζεται συντήρηση και τα προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (EMC) έχουν εξαλειφθεί χάρη στη μόνωση που 
περιβάλλει τις θύρες Gigabit Ethernet.

O Διανομέας Πρόσβασης (DAH) της Teleste παρέχει ταχύτητες έως 
100 Mbps ανά δωμάτιο, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο τηλεοπτικό 
δίκτυο του ξενοδοχείου. Αυτό επιτρέπει να αναβαθμιστούν εύκολα οι 
υποδομές που διαθέτει κάθε ξενοδοχείο χωρίς εκτεταμένες εργασίες 
εγκατάστασης. 

Η 694TV της Samsung διαθέτει ενσωματωμένο cable modem 
σύγχρονης τεχνολογίας DOCSIS 3.0 που επιτρέπει υπηρεσίες Smart-
TV χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα περιφερειακά,  όπως εξωτερικά 
modem, όπως και αντίστοιχες υπηρεσίες βελτιστοποίησης και 
διαχείρισης. Παρέχει πλήρη συμβατότητα με συστήματα περιεχομένου 
της Samsung, καθώς και SmartHub Apps, Bluetooth, Music Player, DIAL, 
Screen Mirroring κ.α. Μία γέφυρα Ethernet (LAN Out) επιτρέπει εύκολη 
σύνδεση με επιπλέον IP συσκευές.
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Προτερήματα: 
•	 Αξιοποιεί την υφιστάμενη ομοαξονική     

καλωδίωση, χρειάζεται ρεύμα, καθώς και μία 
μοναδική σύνδεση IP 

•	 Δεν απαιτείται υποδομή καλωδίωσης Ethernet  
CAT5/CAT6 στα κτίρια

•	 Κάθε τερματικό σημείο του δικτύου παρέχει 
γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες Ethernet και 
IPTV

•	 Διαθέτει εύκολο γραφικό περιβάλλον    
διαχείρησης (Dashboard)

•	 Προσφέρει συμβατότητα με το σύνολο των 
modem και τις τηλεοράσεις τεχνολογίας DOCSIS

•	 Παρέχει τοπικό Wi-Fi Ηotspot σε κάθε δωμάτιο
•	 Ένα ξενοδοχείο 200 δωματίων με 40% 

ταυτόχρονη χρήση Wi-Fi παρέχει πάνω από 
10Mbps πρόσβαση σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά

•	 Κάθε διανομέας πρόσβασης DAH μπορεί να 
εξυπηρετήσει τουλάχιστον 400 modem DOCSIS 
3.0 modems

694 TVDAH

Internet

Κεραία
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IPTV Headend & Samsung LYNK®  SINC 3.0

Luminato

Η κεντρική μονάδα Luminato αποτελεί 
ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης IPTV, το 
οποίο δύναται να λάβει πολλαπλά σήματα 
από δορυφόρους, καλωδιακές, όπως και 
άλλες τοπικές πηγές IPTV.

Είναι ικανή να αποκωδικοποιεί  
κρυπτογραφημένο περιεχόμενο, το 
οποίο και αναδιανέμει είτε ως έχει ή με 
επανακωδικοποίηση.

Τα τηλεοπτικά κανάλια διαμορφώνονται 
από το χρήστη με απλό Drag and Drop 
απευθείας μέσα στο  γραφικό περιβάλλον.  
Με αυτό τον τρόπο, μόνο τα επιλεγμένα 
κανάλια μεταδίδονται μέσω ραδιοσήματος 
και IPTV.

Τα δεδομένα των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων (EPG) διαμορφώνονται 
είτε τοπικά ή από εξωτερικές πηγές 
και αποστέλλονται στα κατανεμημένα 
κανάλια, όπου και ενημερώνουν συνεχώς 
τις πληροφορίες του παρόντος και του 
επόμενου  προγράμματος.

Το σύνολο των εξαρτημάτων του  
εξοπλισμού τοποθετείται σε μία μονάδα 1U 
rack, χαμηλής κατανάλωσης, μειώνοντας 
τη θερμότητα, το χώρο και το ηλεκτρικό 
ρεύμα που διαφορετικά θα είχαν ανάγκη 
από πολλές μονάδες Set-top-boxes .

Μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα 
Luminato μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 
100 κανάλια ενώ καταναλώνει λιγότερο 
από 100 Watt ισχύ ηλεκτρικού ρεύματος! 
Με τα αντίστοιχα modules, το Luminato 
μπορεί να παραμετροποιηθεί, ώστε να 
υποστηρίζει το σύνολο των αναγκών κάθε 
επιχείρησης.

Samsung LYNK® SINC 3.0

Αποτελεί σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου βασισμένο σε τεχνολογία 
IP που ελέγχει την επικοινωνία 
μεταξύ των τηλεοράσεων και των 
συστημάτων του ξενοδοχείου.  
Διαμορφώστε τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
χρησιμοποιώντας EPG, Μετεωρολογικές 
υπηρεσίες, Πληροφορίες πτήσεων, 
Real Time Messaging και προωθήστε 
προϊόντα και υπηρεσίες και βιβλιοθήκες 
Widget.

Samsung LYNK® REACH

Αποτέλει σύστημα απομακρυσμένου 
ελέγχου για προηγμένη διαχείριση 
περιεχομένου στις τηλεοράσεις των 
δωματίων, συμβατό με το σύνολο 
των τηλεοράσεων σειράς Samsung 
Hospitality TVs. Διατίθεται ως λύση  
hardware και software.

Luminato

Luminato Coax

Ethernet

Ethernet

TV

IPTV - EPG Data

IPTV

IPTV

LYNKServer

Descramble/Scramble

IPTV

Samsung SINC 3.0
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LYNK® & Luminato

LYNK® & Luminato

•	 Το Luminato λειτουργεί και με τις δύο 
μορφές της λύσης του συστήματος 
διαχείρισης περιερχομένου για ξενοδοχεία

•	 Δύναται να παρέχει οδηγό για να 
προσφέρει υφιστάμενα και μελλοντικά 
τηλεοπτικά προγράμματα διάρκειας 7 
ημερών

•	 Προσθήκη δεδομένων EPG στο σύστημα 
IPTV

•	 Λήψη δεδομένων EPG μέσω broadcast 
streams, Internet ή local data. 

•	 Δεν εμπλέκεται συνδρομητική υπηρεσία 
EPG. Αυτό συνεπάγεται σε μείωση του 
παγίου κόστους.

Προτερήματα: 
•	 Αντικαθιστά	πολλαπλά	Set-top-box	στο	rack	ελέγχου	
•	 Προσφέρει σετ καναλιών υλοποιημένο από την 

επιχείρηση από πολλαπλές πηγές
•	 Πλήρης οδηγός τηλεοπτικών προγραμμάτων (EPG) για 

όλα τα κανάλια 
•	 Πληροφορίες πελατών και premium υπηρεσίες στην 

οθόνη
•	 Αποκωδικοποίηση κρυπτογραφημένων δεδομένων 

μέσω θυρών CAM
•	 Επανακωδικοποίηση κρυπτογραφημένου 

περιεχόμενου αν απαιτηθεί 
•	 Ταυτόχρονη μετάδοση καναλιών RF και καναλιών IPTV 
•	 Κατανάλωση μικρότερη των 100 Watt ισχύ σε πλήρη 

λειτουργία
•	 Γραφικό περιβάλλον Web με πλήρη απομακρυσμένη 

πρόσβαση (remote access)

Luminato

DAH

Internet

Cable
Modem

TV

IPTV

LYNK Server

IPTV
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Email: info@simpledata.gr
www.simpledata.gr

www.internetshop.gr

Η Telecoms Simple Data  σε συνεργασία με την Teleste, σας παρέχει αξιόπιστες λύσεις, καθώς και σύγχρονες 
τεχνολογίες για προηγμένα ευρυζωνικά δίκτυα και δίκτυα TV & Video. H Τeleste με μεγάλη ιστορία στον εξοπλισμό 
HFC και οπτικών δικτύων έχει μία μοναδική θέση στην αγορά ως ειδικός στο χώρο του Broadband Video και στην 
επικοινωνία δεδομένων.

Αναπτύσει τεχνολογία για δίκτυα TV τα τελευταία 60 χρόνια. Σήμερα, προσφέρει πληθώρα προϊόντων ποιότητας 
Telco-Grade για υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet και διαδραστική μετάδοση εφαρμογών Video.

Η μοναδική αποτελεσματικότητα της στις τεχνολογίες δεδομένων και Video την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για 
τον τουριστικό κλάδο. Διαθέτει εκατοντάδες πελάτες υψηλού προφίλ στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης και 
των υπηρεσιών Video, ενώ κορυφαία ξενοδοχεία ανά την υφήλιο χρησιμοποιούν προϊόντα Teleste. 

H ικανότητα και η εμπειρία της, την καθιστούν ιδανικό τεχνολογικό συνεργάτη για εγκαταστάτες ξενοδοχείων. Με 
πληθώρα πελατών σε διεθνές επίπεδο που αναζητούν λύσεις πάνω από ευρυζωνικά δίκτυα, Broadband Video αλλά 
και ως προς την αναβάθμιση δικτύων με υφιστάμενη καλωδίωση, παρέχει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό, καθώς 
αναγνωρίζει έγκαιρα τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί εγκαταστάτες - συνεργάτες.

Η Telecoms Simple Data,
 ο συνεργάτης σας για  ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής τεχνογνωσίας.


