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Bredband
Förutom de tjänster som används via dator
erbjuder en snabb bredbandsanslutning även
ett flexibelt och störningsfritt sätt att se på tv.
Bredbands-tv fungerar med den så kallade
IPTV-tekniken, som förmedlar programmen till
tv-mottagaren med hjälp av en snabb internetförbindelse. En annan benämning för bredbandstv är IPTV. Den är användarvänlig och erbjuder
ett helt nytt sätt att se på tv. Tack vare den kan
programmen lagras och ses när det passar
en själv bäst.
Finländarna har vant sig vid att se på tv antingen
via antenn eller via kabel. Också det snabba bredbandet är ett utmärkt
alternativ för att ta emot tv-sändningar. Bredbands-tv:n, som fungerar med
en snabb förbindelse, erbjuder ett helt nytt sätt att se på tv. Med tanke på
användbarhet och funktionssäkerhet är den överlägsen jämfört med antenntv:n, som traditionellt är i bruk i glesbygden.
Stort utbud av kanaler och program
Glesbygdsområdena har via bredbands-tv:n tillgång till ett stort urval av
gratis- och betalkanaler. Flera tjänsteleverantörer erbjuder ett sortiment av
kanaler och program, av vilka du i allmänhet kan välja de som intresserar dig.
Webben erbjuder ett mångsidigt innehåll, och flera tjänsteleverantörer visar
gratis till exempel din församlings gudstjänster via webben. Dessutom kan
innehåll på Internet, såsom YLE Areena, ses direkt i tv:n. Bredbands-tv:n
erbjuder fastigheterna i glesbygden redan nu en möjlighet att se HDsändningar. I framtiden erbjuds även 3D-sändningar.
Obegränsat lagringsutrymme på webben
I samband med bredbands-tv:n får du en digitalbox, med vilken du kan spara
dina favoritprogram i ett personligt lagringsutrymme på webben. Lagringsutrymmet är betydligt större än i traditionella digitalboxar med hårdskiva.
Om du vill, kan du spela in program från alla baskanaler, till och med samtidigt.
Program, som betalkanalerna visar, kan tills vidare inte sparas.
I många bredbands-tv-tjänster lagras program från alla gratiskanaler
automatiskt för en vecka eller två. I programguiden hittas de föregående
veckornas program, och de kan ses när det passar en själv bäst.
Lagrandet av program på webben är enkelt, och görs på samma sätt som med
inspelande digitalboxar. Programinspelningen kan göras var och när som helst;
förutom med fjärrkontroll lyckas lagringen via en Internet- eller mobiltelefontjänst.
Ditt personliga programarkiv finns på nätservern, vilket minimerar risken att du
går miste om de sparade programmen. Det är lätt hänt med traditionella digitalboxar, om hårddisken går sönder.

Beställningsvideotjänsten betjänar dygnet runt
I samband med användandet av bredbands-tv har du tillgång till ett urval av
nya filmer och serier, som är direkt tillgängliga eller som kan beställas enkelt på
webben. Att se på och betala beställningsvideon är lätt. Ifall du har en högupplösnings-tv, kan du även beställa HD-program från beställningsvideotjänsten.
Mer fart i spelen
Förutom tv-tittande, lämpar sig ett snabbt bredband även för Internetspelande.
Den snabba uppkopplingen kan användas samtidigt med flera tv:n, datorer eller
spelkonsoler.

Bredbands-tv i ett nötskal
›› Bredbands-tv:n fungerar med IPTV-teknik och är ett interaktivt och flexibelt
sätt att se på tv oberoende av tid och plats.
›› Med bredbands-tv kan programmen ses antingen som direktsändningar eller
i efterhand när det passar en själv bäst.
›› Programmen kan lagras på nätet precis som med traditionella digitalboxar,
och det finns tillräckligt med lagringsutrymme för dem.
›› Förutom gratiskanalerna kan man utöka sitt kanalurval med betalkanaler
enligt eget intresse. Ytterligare information om de kanalpaket som är tillgängliga på ditt bostadsområde, fås av tjänsteleverantören.
›› Tack vare det snabba bredbandet kan även HD-sändningar ses utan störningar. I framtiden erbjuds även 3D-sändningar.
›› Förutom tv-tittande, lämpar sig en snabb uppkoppling även för Internetspelande.
›› Den snabba uppkopplingen kan användas samtidigt för flera tv:n, datorer
eller spelkonsoler.

För mer information, bekanta dig med:
www.lvm.fi/100megansuomi

Den moderna datakommunikationen kräver allt högre överföringshastighet. Regeringen har satt
som mål att alla finländska hushåll befinner sig högst två kilometer från ett snabbt bredband före
utgången av år 2015. För byggandet av snabbt bredband i glesbygden finns offentligt stöd tillgängligt.
Konsumenten betalar för en högst två kilometer lång abonnentanslutning. Det optiska fibernätet är en
investering för framtiden. Det räcker till alla nuvarande och framtida tjänster i minst 50 år framåt.

