Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi instalacji telewizyjnych w hotelach
wraz z nowoczesnymi stacjami czołowymi oferowanymi przez Diomar.
Jako firma specjalizująca się w instalacjach teletechnicznych, zwłaszcza w systemach
telewizyjnych dla hoteli i dla operatorów kablowych, serdecznie zapraszamy do współpracy w
zakresie:
 Nowoczesnych, ekonomicznych stacji czołowych DVB-T; DVB-C:
- stacja OM10
OM 10 (0646)
OM 10 (0648)
- stacja Compact
 Innowacyjnych stacji czołowych Chameleon i Tangram, IPTV (obligatoryjnie) oraz DVB-T lub
DVB-C (do wyboru), wraz z telewizją IP również na urządzenia mobilne oraz z reklamami w
wewnętrznej sieci Wi-Fi Hotelu. Na życzenie udostępnimy wersję demo Systemu TV na
urządzenia mobilne w zamkniętej sieci Wi-Fi Hotelu http://diomar.wifi-tv.pl/
 Profesjonalnych pól antenowych na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia w
budowaniu stacji telewizyjnych i radiowych, wraz z ochroną odgromową oraz ochroną przed
przepięciami. Zapraszam do obejrzenia foto-referencji.
W ostatnim czasie w Polsce występują ekstremalne zjawiska pogodowe związane z bardzo
silnymi wiatrami, które mogą spowodować uszkodzenia lub nieprawidłową pracę systemów
antenowych. Nasze instalacje zapewniają:
- wytrzymałość mechaniczną na ekstremalnie silne wiatry do 200km/h lub nawet większe,
- stabilną pracę przy silnych porywistych wiatrach do 80km/h,
- skuteczne i ekonomiczne w eksploatacji systemy odladzania luster anten satelitarnych,
- bardzo dobre parametry odbioru sygnałów w wieloletniej eksploatacji i przy zmiennych
warunkach pogodowych
 Projektowania, budowy i konserwacji sieci/instalacji TV
 Oferty programów telewizyjnych i radiowych:
- pakiety programów nc+: „Hotel+” i „Hotel Premium” oraz oferta na legalne odtwarzanie
programów nc+ (np. sportowych) w miejscach publicznych hotelu (w „częściach wspólnych”).
- pakiety programów TVP: "Programy Podstawowe" i "Programy Premium"
- pakiet lub pojedyncze programy TVN dla Hoteli
 Tła muzycznego dla „części wspólnych” w obiekcie – ekonomiczny serwis muzyczny
dostarczający legalną muzykę specjalnie przygotowaną dla hoteli. Na życzenie udostępnimy
wersję demo.
Nowoczesna stacja czołowa OM10 z modulatorami DVB-T / DVB-C (info wyżej) niemieckiej firmy WISI
Communications, to ekonomiczne rozwiązanie dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych,
szpitali itp.
Stacja zachowuje funkcjonalności wyróżniające ją wśród innych rozwiązań, np.:
 Brak konieczności przestrajania telewizorów w przypadku zmiany parametrów sygnałów np.
przejście z SD na HD
 Brak konieczności przestrajania telewizorów w razie zamiany jednego programu na inny, np.
w przypadku potrzeby włączenia programów dla specjalnych grup gości
 Możliwość wgrania klipów wideo – np. hotel info, promocje, atrakcje itp., odtwarzanych jako
oddzielny program
 Bezkosztowe zaprogramowania kanału telewizyjnego w dwóch wersjach językowych
 Wbudowany serwer DHCP umożliwia automatyczne połączenie z komputerem oraz zdalne
programowanie stacji.
 Wbudowana podstawowa ochrona przed zaindukowanymi zakłóceniami (przepięciami)

Jest również możliwe uruchomienie kanału promocyjnego / informacyjnego hotelu odtwarzanego w
sposób ciągły (w pętli). Może to być np. prezentacja przedstawiająca okoliczne atrakcje turystyczne,
ofertę Hotelu itp. Przy odpowiednim zaprogramowaniu telewizorów można ten program ustawić jako
startowy przy każdorazowym uruchomieniu odbiornika TV.
Ponadto oferowana stacja OM 10 pozwoli na dodatkowe utworzenie wybranych programów
filmowych z fonią oryginalną dzięki czemu zagraniczni Goście Hotelu będą mieli możliwość obejrzenia
filmów w wersji bez lektora. Oglądanie tych filmów będzie możliwe poprzez proste wybranie
odpowiedniego kanału/programu w telewizorze.
Więcej informacji zawarte jest w załączonych materiałach oraz na stronie http://wisi.pl/stacjeczolowe/.
Na życzenie doślemy wstępne informacje dotyczące pakietów nc+, TVP, TVN oraz informację cenową
w zakresie dostawy stacji czołowej na potrzeby obsługi tych programów.
Wycena nie obejmuje abonamentu rtv, opłat wynikających z tytułu praw autorskich i pokrewnych
(Zaiks, ZPAV, Stoart, itp.), instalacji oprogramowania zarządzania telewizorami ……
Oczywiście, możemy pomóc Państwu w zakupie poszczególnych programów lub pakietów np. nc+,
TVP, TVN oraz konfiguracji stacji czołowej i jej zainstalowania.
Najważniejsze, szczególnie w nowym obiekcie, jest poprawne wykonanie instalacji telewizyjnej.
Poproszę również o zapoznanie się z poniższymi informacjami techniczno-cenowymi dotyczącymi
pakietów umożliwiających odtwarzanie publiczne w recepcji, poczekalni, kawiarni, lobby hotelowym
czy kąciku dziecięcym:

Pakiet nc+Biznes to pakiet umożliwiajacy publiczne odtwarzanie programów
informacyjnych, sportowych, muzycznych,
lifestylowych, dziecięcych oraz filmowych.

Czas trwania umowy

24 miesiące

12 miesięcy

Opłata aktywacyjna

199 pln netto

199 pln netto

99 pln netto

149 pln netto

Abonament miesięczny

Pakiet Premium Sport Pro umożliwia legalne odtwarzanie wydarzeń sportowych
takich jak:

oraz dodatkowo odbiór następujących kanałów:

Czas trwania umowy
Opłata aktywacyjna

24 miesiące
199 pln netto
399 pln netto

Abonament miesięczny

 Serwis z legalną muzyką dedykowaną dla przestrzeni hotelowych. Specjalnie dobrane gotowe
playlisty dostosowane do poszczególnych przestrzeni np. recepcja, pub, lobby, spa czy
siłownia. Propozycja obejmuje ponad 3,5 mln utworów ze wszystkich studiów nagraniowych
(Sony, Universal, Warner). Wysokiej jakości muzyka z całego świata, popularni artyści lub
niezależni wykonawcy, różne gatunki muzyczne, muzyka dla każdego odbiorcy.

W cenie 100zł netto za miesięczny abonament za nagłośnioną jedną powierzchnię (jest to opłata stała,
niezależna od lokalizacji oraz wielkości powierzchni) istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma
pakietami:


Pakiet Playlist „FREE” – wolny od opłat OZZ,



Pakiet Playlist „POWER” – wymaga opłat OZZ

Decydując się na Go On Biznes otrzymujecie Państwo serwis praktycznie bezobsługowy dla
pracowników hotelu
oraz:
• 24 godzinne kompilacje utworów
• odświeżanie raz w tygodniu
• serwis dostarczany poprzez (do ustalenia)
• aplikację Android lub stronę www.
• dedykowane urządzenie / dekoder
Przed podjęciem decyzji zapraszamy do zapoznania się z informacjami i prezentacją na stronie
www.goonbiznes.pl.
Na zapytanie podamy hasła dostępowe.
z poważaniem
DIOMAR Sp. z o. o.
tel.: 22 846 04 88;
tv@diomar.pl
www.diomar.pl;

