
Onbegrensde  
mogelijkheden

TV for business



De complete,   
professionele 
tv-oplossing
TV for business is een portfolio van 
televisieoplossingen voor bedrijven, overheden 
en organisaties. De oplossingen zijn bijzonder 
interessant voor ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen, hotels, scholen, campings, …

TV for business biedt
•  Totaaloplossing met één aanspreekpunt
•  Aansluiting van een groot of zelfs onbeperkt  

aantal tv-toestellen
•  Hoge beeld- en geluidskwaliteit
•  Ruim aanbod tv- en radiozenders 
•  Een vast maandbedrag op basis  

van het aantal tv-toestellen
•  Integratie van eigen inhoud en applicaties  

mogelijk  in samenwerking met partners

Zenderaanbod DTV Business Pack
Bij TV for business hoort een ruim digitaal zenderaanbod: 
DTV Business Pack. Vermits Telenet permanent aan  de 
optimalisering van zijn zenderaanbod werkt, kan de inhoud  
van de pakketten in de loop van de tijd soms wijzigen. 
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Een oplossing voor elke organisatie

 DTV Digibox DTV CI+ DTV Broadcast DTV Multicast

 Vanaf 5 tv’s Vanaf 5 tv’s Vanaf 50 tv’s Vanaf 50 tv’s

 Netwerkaansluiting Netwerkaansluiting Netwerkaansluiting Netwerkaansluiting 
 via coax  via coax  via coax via glasvezel of coax

 HD Digibox Pro CI+ module Pro  DTV Broadcast DTV Broadcast Center 
 (1 per tv-toestel) (1 per tv-toestel) Center indien aansluiting via coax

 Aansluiting tv’s Aansluiting tv’s Aansluiting tv’s Aansluiting tv’s
 via HDMI/Scart via coax via coax via UTP/IP

 Integratie eigen inhoud Integratie eigen inhoud Integratie eigen inhoud en Integratie eigen inhoud en
 en toepassingen en toepassingen  toepassingen mogelijk, in   toepassingen mogelijk, in 
 niet mogelijk niet mogelijk samenwerking met partners samenwerking met partners

 pagina 04 pagina 06 pagina 08 pagina 10

Voor praktijkvoorbeelden: pagina 12

Voor informatie over technische specificaties, zenders, tarieven en auteursrechten: telenet.be/tvforbusiness

via 
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via 
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via 
coax

5+ 5+ 50+
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of 
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50+
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Digitale televisie met settopbox HD Digibox Pro
DTV Digibox is de digitale televisieoplossing voor bedrijven en organisaties die 5 of meer  tv-toestellen 
willen aansluiten. Elk toestel wordt apart uitgerust met een HD Digibox Pro. Het zenderpakket dat bij 
DTV Digibox hoort, is DTV Business Pack. Het omvat de belangrijkste (inter)nationale zenders.

DTV Digibox via 
coax

5+



• Ruim aanbod tv- en radiozenders
• Hoge beeld- en geluidskwaliteit

• Klaar voor HD-uitzendingen

• Netwerkaansluiting via gewone tv-kabel (coax)

• Televisie aansluitbaar via HDMI/Scart

• Totaaloplossing met één aanspreekpunt

• Vast maandbedrag op basis van aantal tv-toestellen
• Business Service Desk

Voordelen HD Digibox Pro

De HD Digibox Pro is een settopbox die bij elk  
tv-toestel wordt geplaatst. Hij zorgt ervoor dat  
het digitale signaal ontvangen kan worden.  
De HD Digibox Pro wordt eigendom van uw bedrijf.  
Hij wordt geleverd met een garantie van 6 maanden.
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Wilt u niet elk tv-toestel uitrusten met een HD Digibox Pro? 

De oplossing, DTV CI+, vindt u op de volgende pagina.

Televisie

HD Digibox Pro

HD Digibox Pro

HD Digibox Pro

Coax
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Digitale televisie met CI+ module Pro
DTV CI+ is de ideale oplossing voor bedrijven en organisaties die 5 of meer tv-toestellen willen 
aansluiten, maar niet elk toestel willen voorzien van een HD Digibox Pro. In de plaats krijgt elk  
tv-toestel een kleine CI+ module Pro (formaat bankkaart) voor ontvangst van het digitale signaal.  
Voor DTV CI+ hebt u CI+ gecertificeerde tv-toestellen nodig.   

DTV CI+ via 
coax

5+



• Ruim aanbod tv- en radiozenders
• Hoge beeld- en geluidskwaliteit

• Klaar voor HD-uitzendingen

• Netwerkaansluiting via gewone kabel (coax)
• Voor recente tv’s uitgerust met CI+ technologie

• Totaaloplossing met één aanspreekpunt

• Vast maandbedrag op basis van aantal tv-toestellen
• Business Service Desk

Voordelen Extra voordelen CI+ 

Het ruime zenderpakket blijft hetzelfde, zonder 
gedoe met een tweede afstandsbediening en  
extra kabels.
• Geen settopbox nodig
• Geen tweede afstandsbediening

• Minder kabels nodig
• Eenvoudig in gebruik
• Energiebesparend

• Operationele eenvoud
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Zijn uw tv-toestellen niet uitgerust of  

gecertificeerd voor DTV CI+? De oplossing,  

DTV Digibox, vindt u op de vorige pagina.

Televisie

CI+ module Pro

CI+ module Pro

CI+ module Pro

CI+ module Pro

Om van tv te genieten met een CI+ module Pro 
moeten uw toestellen geschikt en gecertificeerd zijn.  

Coax
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Geavanceerde digitale televisie op maat, via coax
DTV Broadcast is de geavanceerde oplossing voor bedrijven en organisaties die meer 
dan 50 tv-toestellen willen aansluiten. Uw organisatie wordt uitgerust met een centraal 
DTV Broadcast Center.

DTV Broadcast via 
coax

50+



• Toekomstgerichte, stabiele en schaalbare oplossing
• Eén centrale distributie-unit (DTV Broadcast Center)
• Aansluitbaar via gewone tv-kabel (coax)
• Beschikbaar in Vlaanderen en Brussel*
• Gebruikt de digitale tuner in uw tv-toestel  

(DVB-C/MPEG-4)
• Geen aparte settopbox en afstandsbediening nodig 
• Onbeperkt aantal tv-aansluitingen
• Superieure digitale beeld- en geluidskwaliteit
• Integratie van eigen inhoud en applicaties mogelijk  

in samenwerking met partners
• Operationele eenvoud 

• Business Service Desk 

Voordelen
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Televisie

DTV Broadcast Center

Een centraal DTV Broadcast Center verdeelt  
het digitale televisiesignaal naar de toestellen.  
Dit toestel wordt uw eigendom. Het wordt geleverd  
met een garantie van 1 jaar.
 

   

Voor maatwerk en integratie met andere  
toepassingen is samenwerking met uw en/of  
onze partners een must. 

Maatwerk met tv-partners

* In Brussel is TV for business beschikaar in volgende gemeenten: 
Schaarbeek, Etterbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, 
Ganshoren, Jette, Vorst en Sint-Lambrechts-Woluwe.

DTV  
Broadcast  

Center

Coax
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Geavanceerde digitale televisie op maat, via glasvezel of coax
DTV Multicast is de geavanceerde televisieoplossing voor bedrijven en organisaties met meer  
dan 50 tv-toestellen. Aansluiten op het netwerk van Telenet kan via onze glasvezel- of coaxkabel. 
Het digitale signaal wordt via IP over uw interne LAN-netwerk verspreid.

DTV Multicast fiber 
of 

coax
50+
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• Toekomstgerichte, stabiele en  
schaalbare fiberoplossing

• Ook aansluitbaar via gewone tv-kabel (coax)
• Redundante aansluiting via fiber mogelijk
• Beschikbaar in Vlaanderen en Brussel*
• Onbeperkt aantal tv-aansluitingen
• Superieure digitale geluids- en beeldkwaliteit
• Ruim zenderaanbod
• Geen aparte settopbox nodig
• Integratie van lokale multimediatoepassingen en/of 

telefonie (VoIP) mogelijk in samenwerking met partners
• Business Service Desk

Is uw organisatie via coax aangesloten op ons 
netwerk, dan verdeelt een centraal DTV Broadcast 
Center het digitale televisiesignaal naar de  
tv-toestellen. Dit toestel wordt uw eigendom.  
Het wordt geleverd met een garantie van 1 jaar.

 

   

Voor maatwerk en integratie met andere  
toepassingen is samenwerking met uw en/of  
onze partners een must.

DTV Broadcast Center

Maatwerk met tv-partners

Coax

glasvezel 

Televisie en/of computer

DTV  
Broadcast  

Center

LAN  
Switch/ 
Router

OF

* In Brussel is TV for business beschikaar in volgende gemeenten: 
Schaarbeek, Etterbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, 
Ganshoren, Jette, Vorst en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Voordelen



In het kort

• DTV Broadcast via een centraal DTV Broadcast Center
• DTV Business Pack: ruim en betrouwbaar zenderaanbod, voor een internationaal publiek
• Aansluiting via bestaande coaxbekabeling en gebruik van bestaande schermen
• Geen bijkomende afstandsbediening in de kamers nodig
• Meer mogelijkheden voor in-room entertainment 
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via 
coax

50+



Toekomstgerichte oplossing
Novotel Gent heeft de hotelgasten op zijn hand  

met het zakelijke zenderaanbod van DTV Business 

Pack. De gasten in de 117 kamers kunnen er kiezen  

uit 50 tv-zenders en 30 radiostations.

Het televisiesignaal komt bij Novotel Gent binnen via een 
centraal DTV Broadcast Center dat voor de verdeling van 
het digitale signaal naar de kamers zorgt. Het Broadcast 
Center is de gateway voor Telenet om de dienstverlening 
vanop afstand op te volgen en indien nodig bij te sturen. 
Voor Novotel Gent was het een eenmalige investering, 
zodat de up-front uitgaven beperkt bleven.

General Manager Emile Lannoy is zeer tevreden van  
de vlotte installatie en het eenvoudige gebruik van  
het Telenet DTV Broadcast Center: “De oplossing was 

niet alleen in een wip geïnstalleerd, ze is ook foolproof. 
Onze gasten hebben geen settopbox in de kamer en geen 
bijkomende afstandsbediening nodig. Dat bespaart onze 
technicus heel wat heen en weer geloop.”

Lannoy heeft het gevoel dat Novotel Gent met Telenet 
nog maar aan het begin staat van de mogelijkheden van 
in-room entertainment. “De kwaliteit is onberispelijk en 
het aanbod kan aangepast worden in functie van onze 
behoeften. We beschikken ook over een persoonlijk kanaal 
waarop we eigen inhoud en applicaties kunnen aanbieden. 
En stel dat we morgen een vorm van interactiviteit willen 
aanbieden, dan kan dat meteen in een groeipad opgeno-
men worden, want DTV Broadcast via het DTV Broadcast 
Center is een toekomstgerichte en schaalbare oplossing 
die gebruik maakt van ons bestaand coaxnetwerk.”

13

“

“

De kwaliteit is onberispelijk  
en het aanbod kan aangepast  
worden in functie van onze  
behoeften.

Case        DTV Broadcast in Novotel Gent 



Kwaliteit, keuzevrijheid 
en flexibiliteit

In het woon- en zorgcentrum Weverbos in Gentbrugge 

hebben de bewoners toegang tot DTV Multicast via 

een glasvezelverbinding van Telenet. Alle 100 kamers  

zijn er uitgerust met een HD-televisie die bediend 

wordt via een terminal waarmee de bewoners ook 

kunnen internetten, telefoneren en mailen. 

Hans Claerhoudt van DomusAdmin, het bedrijf dat de 
terminal ontwikkelde: “Omdat het tv-signaal via de  
glasvezel binnenkomt, is de beeld- en geluidskwaliteit  
 

enorm goed. De interactiviteit, de video-on-demand  
en het ruime zenderaanbod zijn ook sterke punten. Die  
mogelijkheden sluiten aan bij de wens om de bewoners 
een zo groot mogelijke keuzevrijheid te bieden.” 

Ook de installatie verliep vlot. “Op drie dagen was alles 
in orde. De professionaliteit van Telenet is me opnieuw 
voor 200 % bevallen. Je kunt er bij Telenet ook zeker 
van zijn dat het netwerk en de verbinding continu  
gemonitord worden.”

“

“

Op drie dagen was de installatie  
voltooid. De professionaliteit  
van Telenet is me opnieuw voor  
200 % bevallen. 

Case        DTV Multicast in zorgcentrum Weverbos
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In het kort

• Televisie op 100 kamers via DTV Multicast 
• Gecombineerd met telefonie en data op één bedieningsterminal
• Hoge digitale beeld- en geluidskwaliteit via glasvezelverbinding
• Grote keuze en flexibiliteit voor de bewoners
• Stabiel netwerk dat continu gemonitord wordt

15

50+ via 
fiber



Meer informatie

Bel onze specialisten op 0800 66 066 

Of surf naar business.telenet.be
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Vraag meer informatie aan uw tv-partner

V.
U

.: 
Te

le
ne

t n
.v

., 
Li

er
se

st
ee

nw
eg

 4
, 2

8
0

0
 M

ec
he

le
n 

- S
ep

te
m

b
er

  2
0

14
 - 

C
yp

re
s


