CASE STUDY

Telewizja online Player.pl
Branża: sektor mediów
Cel projektu: uruchomienie telewizji internetowej player.pl
Rozwiązanie:
Nasza spółka zależna - Atende Software od lat rozwija kompleksową platformę OTT
oferowaną pod marką redGalaxy. Produkt składa się ze wszystkich modułów niezbędnych
do uruchomienia własnej telewizji internetowej: systemu dystrybucji, archiwum treści,
transkoderów, systemu zarządzania treściami multimedialnymi, portalu WWW oraz aplikacji
klienckich.
Dzięki redGalaxy, nadawcy i operatorzy telekomunikacyjni w ciągu pojedynczych
tygodni mogą uruchomić własną usługę telewizji internetowej, gotową na praktycznie
nieograniczoną liczbę użytkowników i oferującą najwyższą jakość przekazu.
Jednym z najważniejszych klientów platformy jest Grupa TVN. Usługa player.pl, a także
pozostałe portale TVN od 2011 roku wykorzystują redGalaxy w całym łańcuchu przetwarzania
i publikacji treści multimedialnych, m.in. w zakresie przechowywania, transkodowania,
zabezpieczania i dystrybucji materiałów. Począwszy od 2017 roku, również portal player.pl
i aplikacje mobilne dla Android oraz iOS bazują na produktach redGalaxy.
Efekt:
Klient otrzymał nowoczesną i skalowalną platformę do nadawania własnych treści wideo,
z zapewnionym wysokim poziomem bezpieczeństwa przechowywanych w systemie treści.
Kompleksowe wdrożenie i integracja platformy zajęło zaledwie 5 tygodni.

Jesteśmy wiodącym
dostawcą telewizji online
Atende już od 10 lat buduje polską telewizję internetową. Nasza spółka zależna - Atende
Software, w oparciu o autorskie oprogramowanie, stworzyła największą w Polsce platformę
dla telewizji internetowej i usług OTT, która każdego dnia jest wykorzystywana przez dziesiątki milionów użytkowników końcowych. Z naszych usług korzystają czołowi polscy nadawcy i
operatorzy telekomunikacyjni. System dystrybucji treści redGalaxy CDN jest największym w
kraju systemem tej klasy - składa się z ponad 200 węzłów ulokowanych w najważniejszych
punktach wymiany ruchu i u operatorów telekomunikacyjnych. Szczytowe obciążenie redGalaxy CDN osiąga poziom 380 gigabitów na sekundę.

Dlaczego my:

\

zapewniamy nieograniczoną pojemność systemu: obsługujemy setki tysięcy
jednoczesnych strumieni

\

inwestujemy w rozwój własnego oprogramowania, dzięki czemu z łatwością tworzymy
dedykowane funkcjonalności w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów
oferujemy pełen ekosystem produktów i usług obsługujący cały proces związany
z przetwarzaniem, publikacją i sprzedażą treści multimedialnych
współpracujemy z najważniejszymi na rynku podmiotami w zakresie technologii
zabezpieczania treści, posiadamy systemy DRM: Microsoft Playready, Google Widevine
i Apple Fairplay
dbamy o to, żeby nasze produkty rozwijały się zgodnie z najnowszymi rynkowymi
trendami
nasi inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu
oprogramowania oraz technologiach multimedialnych

\
\
\
\

Atende Software z Grupy Kapitałowej Atende jest największym w Europie
Środkowo-Wschodniej dostawcą oprogramowania dla telewizji internetowych i partnerem
technologicznym najważniejszych przedsięwzięć multimedialnych w Polsce, jak i za
granicą.
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