MEDIA TRANSPORT
Flexibel och kostnadseffektiv mediaöverföring
Media Transport transporterar digitalt programmaterial
med hög kvalitet. Transporten kan t.ex. vara mellan
produktionsbolag och programbolag eller mellan
programbolag och olika utsändningsnät, såväl nationellt
som internationellt.

teracom.se

Så fungerar det

Teracoms Mediahub, Kaknästornet, är störst i Norden. Vi har anslutningar till utsändningsplattformar för marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv och iptv samt till ﬂertalet programbolag, produktionsbolag och tv-operatörer. Vårt välutbyggda medianät är anslutet till
Mediahuben, vilket möjliggör multipla överföringar av hd-kvalitet såväl nationellt som
internationellt. Då vi uppfyller kraven för tv-utsändning är fördröjningen i vårt nät låg.
Vi erbjuder olika SLA-nivåer beroende på hur kritisk överföringen är.
Media Transport är samlingsnamnet för överföringar som görs mellan anslutningar
i medianätet och/eller Teracoms Mediahub.
I Media Transport ingår en eller ﬂera valda anslutningar till Teracoms medianät. Där
ges möjligheten att överföra högkvalitativt digitalt programmaterial till eller från andra
anslutna kunder i vårt internationella nät och till olika utsändningsplattformar anslutna
till Teracoms Mediahub. Medianätet ﬁnns idag i Norden och Storbritannien med redundanta förbindelser och genom partners kan vi erbjuda överföringar till och från övriga
delar av världen. Idag har vi huvudnoder i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors
och London

Vad får du som kund?
Men en anslutning till Teracoms Medianät kan du göra överföringar av media för
kontribution och distribution, både nationellt och internationellt. Vårt medianät är
Net Insight-baserat och har 100 % Quality of Service.
I dagsläget ﬁnns ﬂertalet nationella programbolag, tv- och radiooperatörer och produktionsbolag anslutna. När förbindelsen till vårt nät är ansluten, kan vi erbjuda omedelbar
uppkoppling för att hämta och lämna programmaterial.
Teracom är en stabil leverantör med lång erfarenhet av hantering av bild och ljud,
med fokus på kvalitet och robusthet.

Drift och övervakning
Alla överföringar och Teracoms Medianät övervakas av vår egna driftsorganisation
dygnet runt, året om.

Faktaruta
Kundgränssnitt
SD-SDI
HD-SDI
3G-SDI

Kvalitet:
•
Vid avbrott routas överföringen om automatiskt i
Teracoms Medianät.
•
•

Möjlighet till ﬂer accesser beroende på kundkrav.
NetInsight-baserat medianät med 100 % QoS.

ASI

Tillgänglighet:

IP/Ethernet

•

KONTAKT

Övervakning av vår egen NOC, 24/7.

Mer om oss hittar ni på www.teracom.se
För mer information om Media Transport eller andra produkter,
kontakta oss på tel +46 8 55 54 20 00 eller kontakt@teracom.se

