MEDIA
GATEWAY

Anslutning till Nordens största Mediahub

Media Gateway ger möjlighet till en enkel
hämtning och avlämning av tv- och radiokanaler i
nordens största Mediahub. Produkten riktar sig dels till
dig som vill ha fysisk tillgång till ett brett utbud av
programkanaler för vidare distribution i er utsändningsplattform, dels till dig som vill avlämna programkanaler
för att kunna fördela dessa till andra plattformar.
Med Media Gateway kan du säkerställa kvaliteten i överlämningen mellan distribution och kontribution.
Anslutning sker på en säker plats, med hög kvalitet
och i önskat format.

teracom.se

Så fungerar det

För att hämta programkanaler kan du göra det via någon av våra anslutningspunkter i
centrala Stockholm, Kaknäs, Artillerigatan och Tegeluddsvägen. Redundans och säkerhet
kan anpassas för att leverera en passande tillgänglighet för varje programkanal. Bero
ende på vilken kanal som är aktuell kan den levereras via satellit eller fiber till eller från
anslutningspunkterna. Du som vill avlämna en kanal kan göra det till någon av våra
anslutningspunkter. Vi hjälper gärna till med transport av signalen in till vår Mediahub,
vi kan även erbjuda kodning eller transkodning av kanalerna. Det finns också möjlighet
att leverera kanalerna muxade i en transportström (MPTS).

Vad får du som kund?
•
•
•
•
•
•
•

Enkel och säker tillgång till programkanaler du har rättigheter till.
Ett av marknadens största utbud av programkanaler, varav vissa erbjuds unikt av
oss på Teracom.
Programkanaler enkelt tillgängliga på våra anslutningspunkter.
Anpassning av programkanaler enligt dina önskemål, t ex omkodning mellan
format, IP-omadressering, mezzaninformat och kodning i MPEG-2, MPEG-4 AVC
eller HEVC/H.265.
Trygg och säker avlämning av programkanaler för effektiv spridning till andra
plattformar i den kvalitet som du önskar.
Tillgång till ett stort antal nationella och internationella programbolag, produktionsbolag och betal-tv-operatörer, anslutna via Kaknästornet, nordens största Mediahub.
En stabil leverantör med lång erfarenhet av hantering av bild och ljud, med fokus
på kvalitet och robusthet.

Teracoms Mediahub

Vår Mediahub är den naturliga knutpunkten där aktörer på mediamarknaden kan mötas
och dela material i olika format. Det är enkelt, flexibelt och med hög kvalitet. Vi gör
detta med vår unika specialistkompetens inom radio och tv.

Övriga produkter

Vi kan erbjuda följande produkter som komplement till Media Gateway. Media Transport,
transport av digitala mediasignaler med ett internationellt medianät med anslutningar
i medianoder i Stockholm, London, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Vi erbjuder även
utsändning av tv och radio, teleporttjänster, förbindelselösningar, inplaceringar och över
vakning av vår egen NOC, 24/7.

Förutsättningar

Du sluter avtal med rättighetsägaren och därefter kan vi leverera kanalerna.

Faktaruta
Format för anslutning:

ASI, SDI eller IP

Kodningsformat:

SD – MPEG2, MPEG-4 AVC, HEVC/H.265,
HD – MPEG4 AVC, HEVC/H.265
Upp-, ner- och cross-konvertering

Anslutningspunkter:

Kaknästornet eller våra
centralt placerade medianoder
i Stockholm.

Tillgänglighet:

Övervakning av vår egen NOC, 24/7

KONTAKT

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

