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BEMUTATÁSA
Az Antik Technology

Cégünk, az ANTIK Technology End-to-end 
IPTV / OTT megoldásokat fejleszt hálózatszol-
gáltatók, a vendéglátóipar, tartalomszolgáltatók 
és a kiskereskedők számára. Azon kevés 
globális vállalat egyike vagyunk, amely saját 
hardver- és szoftvertermékeivel fedi le a teljes 
IPTV-ökoszisztémát, beleértve a tartalom 
felvételét, átkódolását, folyamatos sugárzását, 
vezérlését, megfigyelését és védelmét, az 
intelligens köztes szoftveres alkalmazásokat és 
a végfelhasználói eszközöket is. Cégünk 
jelenlegi globális piaci pozícióját a több mint 20 
éves mozgókép-feldolgozási tapasztalatának 
köszönheti.

Referenciaügyfeleink világszerte megelégedés-
sel használják HD és 4K set-top-box 
készülékeinket, a legmodernebb Antik köztes 
szoftvereket és intelligens alkalmazásainkat, 
mégpedig zárt láncú hálózatokban, az internet-
en, szállodákban, kórházakban, ill. 
büntetés-végrehajtási intézményekben is. 
Ennek keretében a világ különböző pontjain 
elhelyezkedő végfelhasználók élőben vagy 
felvételről követhetik a KeyRider 
titkosítórendszerrel védett, az Antik HLS médi-
aközvetítő megoldás segítségével közvetített 
TV-csatornák ezreit. Teljes mértékben 
személyre szabható End-2-End vendéglátóipari 
IPTV rendszereket, digitális plakátokat, konfer-
encia-helyszíneken alkalmazható navigációs 
eszközöket, létesítménygazdálkodási és egyéb 
rendszereket kínálunk, lakóépületekben és a 
világ legforgalmasabb turisztikai helyszínein 
álló szállodákban való felhasználáshoz. Az 
Antik recepciós fejállomások, kódoló és 
átkódoló eszközök, valamint tartalomszolgál-
tató (CDN) elemeink világszerte szolgálják a 
tartalomszolgáltatókat, hogy a megfelelő 
lineáris csatornákat kiváló képminőség mellett, 
a megfelelő helyen, minimális működési 
költségek mellett szolgáltassanak ügyfeleiknek.

Az ANTIK IPTV termékeinek hátterét egy több 
mint 180 alkalmazottból álló csapat adja. A 
szoftverfejlesztő csapatok székhelye a Szlovák 
Köztársaságban (Európai Unió), a 
hardver-fejlesztési csapat Csehországban (EU), 
a logisztikai és hardvergyártó központ a kínai 
Sencsenben van, cégünk ügyfélszolgálata és 
műszaki támogató szolgálata elérhető 
Ázsiában, a Közel-Keleten, Európában, 
Afrikában, valamint Észak- és Dél-Amerikában.



END-2-END
   HOSPITALITY IPTV
END-2-END
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ANTIK
HOSPITALITY SUITE

Szállodai szobákba szánt interaktív TV

Rendezvénynavigáció

Digitális plakátok – digital signage

Guest alkalmazás

Szállodai üzletvezetési rendszerek

A legmagasabb szintű szórakozás

a vendégei számára
Kristálytiszta képminőségű HD / 4K TV-csatornák

Üdvözlőképernyő

A vendégeknek szánt minden szolgáltatás elérhető
a TV képernyőn

Szállodai számla, ételrendelés,

Üzenetküldés (3 különböző mód) stb.

Igény szerinti filmvetítés

TV műsorok megtekintése felvételről

Tartalomkezelő rendszer

Internetes alkalmazások + médialejátszó

Gyors beállítás

Időjárás-előrejelzés

Városnézéssel kapcsolatos információk



INTEGRÁCIÓ

Opera

Comanche

Horec

Hores

HotelTime

IDS

Fidelio

Validated Integration

Oracle Hospitality
PMS

Samsung
TizenOS SmartTV

integráció

ÚJDONSÁG!
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ANTIK HOSPITALITY GUI

   interaktív TV





Könnyen kezelhető, személyre szabható 
felület, amelyről közvetlenül elérhető az 
ételrendelés, igény szerinti videólejátszás, 
saját számla megjelenítése, ill. egyéb 
(kereszt)értékesítési lehetőségek.

A tartalomkezelő rendszer használatával 
minden ikon és színséma gyorsan 
adaptálható a szálloda vizuális 
identitásához.

FŐMENÜ

ÉTELRENDELÉS

SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK

A szobaszolgálat igénybe vehető a vendég 
TV készülékéről. Elég kiválasztani a kívánt 
ételt és a választást megerősíteni az OK 
gombbal. A vendég minden igénye 
közvetlenül a létesítménykezelő 
rendszerbe fut be, és a konyhában kerül 
nyomtatásra, ill. összegyűjthető a recepció 
képernyőjén. Az ajánlatok létrehozásakor 
több éttermi menü is létrehozható, akár 
több (al)kategóriával is.

A rendszer könnyen bővíthető új 
termékekkel és szolgáltatásokkal, ill. a 
meglévő elemek eltávolítása is egyszerű – 
legyen szó telefonos ébresztésről, 
üzenetekről, éttermi foglalásról, 
városnézésről vagy taxirendelésről. Mindez 
megvalósítható a tartalomkezelő 
rendszerben, köztes lépések nélkül, az 
eredmény a vendég tévékészülékén válik 
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A szálloda létesítménykezelő rendszerével 
való integrációnak köszönhetően az IPTV 
rendszerben vagy más szállodai részlegen 
rendelt minden szolgáltatás egyetlen 
áttekinthető táblázatban jelenik meg, ame-
lyet a vendég még kijelentkezés előtt 
megtekinthet.

FOGYASZTÁS

INTERAKTÍV TV

ÜZENETKÜLDÉS

Elektronikus műsorkalauz, felvételről 
lejátszott TV-műsorok és igény szerinti 
filmvetítés - ez mind elérhető a 
vendégszobák képernyőin.   A médiale-
játszó, az internethozzáférés és az inter-
netes alkalmazások teszik tökéletessé a 
szállodában eltöltött időt.

A recepció által küldött minden üzenet 
azonnal megjelenik a tévéképernyőn. A 
korábbi üzeneteket a rendszer a TV üzenet-
mappájában tárolja (pl. tűzriasztás), az 
üzenetek a gördülősávban is meg-
jeleníthetőek. A rendszer integrálható az 
ügyfeleink által használt PMS rendszerek-
kel, az automatikus üzenetküldés érdeké-
ben.

A legmagasabb szintű szórakozás

a vendégei számára



Interaktív TV, gazdag elektronikus műsortájékoztatóval (EPG)
Szállodai szolgáltatások
Üdvözlőképernyő, a nyelv
kiválasztásának lehetőségével
Igény szerinti filmvetítés
Ételrendelés
Időjárás-előrejelzés
Üzenetküldés
Youtube-hozzáférés
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Antik 
  Samsung

TV-alkalmazás

Samsung
TizenOS SmartTV

integráció

ÚJDONSÁG!

Interaktív TV, gazdag elektronikus műsortájékoztatóval (EPG)Interaktív TV, gazdag elektronikus műsortájékoztatóval (EPG)

Az Antik Samsung TV-alkalmazás az Ön által kínált összes szolgáltatást megjeleníti a vendégszobák 
tévéképernyőin. A hét minden napján, napi 24 órában elérhető és áttekinthető többnyelvű kezelőfelület 
segítségével könnyebben értékesíthetőek az étkezéssel, kikapcsolódással, városnézéssel és üzletkötéssel 
kapcsolatos termékek és szolgáltatások. 





Az Antik Hospitality rendszer recepciókon, 
szállodai szobákban és középületekben 
alkalmazható kulcsrakész megoldást kínál, 
amellyel élő tévéközvetítés, a kapcsolódó 
szolgáltatások és szórakozási lehetőségek 
egyaránt megjeleníthetők.

Amennyiben Ön az Antik 4K set-top-box 
készülékek használata mellett dönt, a jövőben is 
biztos lehet benne, hogy legigényesebb 
ügyfeleinek elvárásait is teljesíteni tudja.

End-To-End
IPTV rendszer az Ön létesítményében

Az Antik Hospitality TV rendszer minden 
vendégszolgáltatást elérhetővé tesz a szobák 
tévéképernyőin. A hét minden napján, napi 24 
órában elérhető és áttekinthető többnyelvű 
kezelőfelület segítségével könnyebben 
értékesíthetőek az étkezéssel, kikapcsolódással, 
városnézéssel és üzletkötéssel kapcsolatos 
termékek és szolgáltatások. Mindez egyszerűen 
telepíthető és szerkeszthető, bonyolult kódolás 
vagy drága ügyfélszolgálati támogatás nélkül.
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UHD/4K TV, a legújabb szórakoztatási
lehetőségekkel, maximális vendégelégedettség

Az összes vendégszolgáltatás
elérhető a TV képernyőn



Tökéletes szórakozási lehetőséget biztosít 
vendégeinek, bármelyik napszakban. A vendégek 
megtekinthetik a legújabb, HD/4K képminőségű 
filmeket, a városnézéssel kapcsolatos 
információkat, vagy egy mozgalmas nap után a 
DLNA médialejátszó segítségével megtekinthetik a 
szálloda adatbázisában szereplő szórakoztató 
műsorokat, a saját USB tárhelyeiken levő fájlokat 
vagy a nap során készített fényképeiket. Azonnali 
hozzáférést biztosít a böngészőhöz és a 
leggyakrabban használt alkalmazásokhoz 
(YouTube, Facebook stb.).

Kiváló szórakoztató
funkciók

Az Antik Technology professzionális és 
költséghatékony szoftveres megoldást kínál az 
Antik Hospitality Suite zökkenőmentes 
kezeléséhez. A MaxIM az Antik Middleware Server 
termékcsalád sarokköve. Segítségével könnyedén 
meghatározhatja csatornacsomagjait, 
konfigurálhatja az összes STB készüléket vagy 
csak a kiválasztott csoportba tartozókat, 
együttműködhet az Antik Server termékcsalád 
többi tagjával, pl. Antik Archive Server, Antik 
Mosaic Server, VoD szerverek. A MaxIM 
vezérlőszoftver már integrálva van a főbb PMS 
rendszerekbe, így az Ön ügyfeleinek set-top box 
készülékei automatikusan aktiválódnak és nyomon 
követhetők az Ön alkalmazottai által már ismert 
szoftverekkel. Az elektronikus plakátok, a Guest 
alkalmazás, a vendégek navigációja és az 
üzletvezetési funkciók azonos felhasználói 
felületről érhetők el.

Kiváló szórakoztatóMaXIM IPTV
-menedzsment szerver



Egyszerű csatorna- és csatornacsomag-kezelés

Digitális plakátok - promóciós és rendezvénynavigációs megoldás

Mobilalkalmazás-integráció és vezérlés

Vendégszolgáltatások, üdvözlő üzenet, háttérkép, nyelvválasztás stb. egy helyen

Létesítménykezelő rendszerek

A set-top box készülékek teljes távvezérlése és távoli újraindítási funkciók

(még a internetre csatlakozó készülékek esetén is)

Set-top box készülékek és a TV alkalmazás távoli frissítése

ANTIK IPTV
     MaxIM vezérlőszerver
Az Antik Technology professzionális és költséghatékony szoftveres megoldást kínál az Antik Hospitality 
Suite zökkenőmentes kezeléséhez. A MaxIM az Antik Middleware Server termékcsalád sarokköve. 
Segítségével könnyedén meghatározhatja csatornacsomagjait, konfigurálhatja az összes STB készüléket 
vagy csak a kiválasztott csoportba tartozókat, együttműködhet az Antik Server termékcsalád többi 
tagjával, pl. Antik Archive Server, Antik Mosaic Server, VoD szerverek. 

A MaxIM vezérlőszoftver már integrálva van a főbb PMS rendszerekbe, így az Ön ügyfeleinek set-top box 
készülékei automatikusan aktiválódnak és nyomon követhetők az Ön alkalmazottai által már ismert 
szoftverekkel. Az elektronikus plakátok, a Guest alkalmazás, a vendégek navigációja és az üzletvezetési 
funkciók azonos felhasználói felületről érhetők el.
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Elektronikus műsortájékoztató (EPG) adatbázis kezelés és zökkenőmentes EPG-tartalomimportálás

Integráció az Antik Server termékcsaládba tartozó termékekkel

STB készülékek és felhasználói adatbázis, SmartTV alkalmazások kezelése 

Nézői statisztikák (felhasználók, csatornák, idő, ...)

SNMP kommunikációs támogatás

Azonnali üzenetküldés az STB készülékek felé

Integráció PMS rendszerekkel – Oracle Opera, Fidelio, Micros, Comanche stb.

VALIDATED INTEGRATION



A promóciós modul promóciók – pl. rendezvénypromóciók, hirdetések, kampányok, különleges ajánlatok és 
egyebek – létrehozására, szerkesztésére és kezelésére szolgál. A hirdetések létrehozása után ezek megjelennek a 
szállodák, vállalatok stb. nyilvános helyein elhelyezett digitális plakátokon. A rendszer lehetővé teszi képek és videók 
feltöltését - a legnépszerűbb formátumokban.

Promóciós modul / Promóciószerkesztő képernyő
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A mindennapi létesítményüzemeltetési tevékenységek, valamint az egész ingatlanra kiterjedő karbantartási feladatok 
megtervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének hatékony eszköze. Lehetővé teszi automatikus sablonok 
létrehozását a PMS rendszerből azonnal importált szobaállapot alapján (például új érkezések, kijelentkezés, takarítás 
stb.). A rendszerben egyszerre több csapat tevékenysége is nyomon követhető és ellenőrizhető. A személyzet a 
TV-készüléken, mobilalkalmazáson vagy webes felületen keresztül kommunikálhat.

Létesítménykezelő modul / az egyes szobákhoz rendelt feladatok

A modern konferencialétesítmények ideális eszköze. Az Antik Events Management rendszer biztosítja az összes 
rendezvény megfelelő megjelenítését az Ön egész létesítményében. A rendszer speciális sablonokat kínál a 
létesítmény halljában felállított navigációs totemekhez, valamint a pihenőhelyiségekben és a bejárati ajtókon 
elhelyezett információs képernyőkhöz. Az összes képernyő egyetlen kattintással TV-képernyővé alakítható.

Rendezvénykezelő modul / Rendezvényszerkesztő képernyő



A digitálisplakát-kezelő modulban a digitális plakátok és metaadataik kezeléséhez szükséges eszközök érhetőek el. 
A beépített eszközökkel beállítható a készülékek üzemmódja, a képernyő jellemzői, a képernyő elforgatása, a háttér, 
az eseménynaptár, a rendezvénynavigáció, a promóciók megjelenítése és az világórák megjelenítése
vagy beállítása.

Digitálisplakát-kezelő modul / Képernyőváltás egyetlen kattintással

A Felhasználó-/vendégkezelő modul segítségével kezelhetőek a vendégek / felhasználók adatai, valamint az általuk 
rendelt termékek, ill. a nekik nyújtott és aktivált szolgáltatások. A rendszer lehetővé teszi a különböző konstansok 
(pl. szálloda esetén lehet apartman, VIP szoba, nemdohányzó szoba stb.) szerinti vendég- /felhasználói csoportok 
létrehozását.

Felhasználó-/vendégkezelő modul / Az egyes felhasználókhoz/vendégekhez rendelt csatornák/csomagok

A MaxIM segítségével a felhasználó üzenetet küldhet egy adott set-top box készülékre vagy TV alkalmazásra vagy 
egy set-top box készülékcsoportba. Háromféle üzenet küldhető: normál (a felhasználói felület menüjéből elérhető 
üzenetmappában megjelenő) üzenet, azonnali üzenet (a set-top box készülékek kiválasztott csoportjában azonnal 
megjelenő), ill. görgetősávban megjelenő üzenet.

Üzenetkezelő modul / Új üzenet beállítása



A RENDELÉS modul segítségével a vendégek a tévékészüléken keresztül rendelhetnek termékeket és 
szolgáltatásokat; ez a modul tartalmazza az új termékek vagy szolgáltatások kezelésének, létrehozásának és 
hozzáadásának eszközeit is. A MaxIM adminisztrációs panel felhasználója az étlap menüt és szolgáltatáskínálatot 
egyaránt módosíthatja, így a vendégek a TV-képernyőn keresztül rendelhetnek majd ezekből. Ezzel a MaxIM 
felhasználója a felhasználói felület menüjét szerkeszti, azaz hozzáadja a már meglévő tartalmat.

Rendelésmodul / Megrendelések listája
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A TV INTERFÉSZ modul teljes körű tartalomkezelő rendszert biztosít, ezzel a felhasználói felületek adaptálhatóak az 
Ön vizuális identitásával összhangban, és meghatározható az összes szükséges tévéfunkció és információ (színek, 
ikonok szerkesztése, menüpontok hozzáadása/eltávolítása, szöveges, álló- és mozgóképes oldalak létrehozása, és 
- természetesen - az üdvözlő képernyő szerkesztése és személyre szabása).

TV interfész modul / a felhasználói felület menüpontjainak eszközei

Az elektronikus műsorismertető (EPG) alkalmazás segítségével megjeleníthetőek az egyes csatornákon elérhető, az 
adott időben vagy később sugárzott műsorok és azok rövid összefoglalója vagy kommentárja.  A MaxIM rendszer 
EPG modulja egyetlen (egy adott csatornára vonatkozó) EPG vagy több EPG megjelenítését és az EPG nyomon 
követését egyaránt lehetővé teszi.

EPG modul / több EPG előnézete



A CSATORNAKEZELŐ MODUL segítségével kezelhetőek a TV- és rádiócsatornák, a kamerák és TV-csomagok. A 
felhasználó ezeket csomagba rendezheti és az egyes csomagokat konkrét vendéghez rendelheti. Minden módosítás 
távolról is elvégezhető, helyszíni beavatkozás nélkül is.

Csatornakezelő modul / Speciális csatornabeállítások

Az egyes szobákban elhelyezett TV-készülék távvezérlését lehetővé hatékony eszköz, amely a készülék elnémítását, 
csatornaváltást, újraindítást és távoli képernyőfelvétel-készítést is lehetővé tesz.

Eszközkezelő modul / Eszközszerkesztő képernyő

A MaxIM adminisztrációs panelben a RENDSZERKEZELŐ MODUL a rendszerbeállítások kezeléséért felelős, ide 
tartozik a globális beállítások kezelése, a felhasználói szerepkörök létrehozása és kezelése, a hozzáférési 
jogosultságok kezelése, alkalmazásinformációk, statisztikai adatok megjelenítése, az API-napló megnyitása, 
biztonsági mentések végzése és felhasználói szerepkörök kezelése. 

Rendszerkezelő modul / A Hospitality modul aktiválása a rendszerbeállításokban



Korszerű digitál is
tartalomszolgáltató rendszer
a vendégélmény javítása
érdekében

ANTIK
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rendezvénynavigációs rendszer

Rugalmas rendezvényszervezési eszköz

Számos vizuális sablon

Könnyen adaptálható az ügyfél vizuális identitáshoz

A végpontok távvezérlése

Kombinált alkalmazás - digitális plakátként és navigációs táblaként

Beltéri és kültéri használatra szánt robusztus HD képernyők 

Időjárási információk, világóra és egyéb metaadatok megjelenítése

fekvő és
álló képernyők



Kezelje könnyedén a navigációs paneleken megjelenített 
információkat.  Segítse vendégeit, hogy jó időben legyenek a 
megfelelő helyen. Az egyszerű kezelés lehetővé teszi a tartalom 
gyors frissítését.

MaxIM tartalomkezelő rendszer



Változatos
  sablonok
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Navigációs totem Képernyő a terem bejáratánál

Napirend a terem bejáratánál Reklám a terem bejáratánál



Álló navigációs
képernyő

Álló navigációs totem,
reklámmal

Rendezvénytervezési eszköz 

Távvezérelt képernyők

Képernyőfunkció-váltás

egyetlen kattintással



ÚJ 55” képátlójú totemoszlop 
álló képernyőjű kültéri totemoszlop
dupla elektromos autótöltővel 

Teljesítmény: 7 kW / 11 kW / 22 kW
Képernyőméret: 55” 
Csatlakozási lehetőségek:
  - LTE modul
  - GPS modul
  - LAN
  - 4G / Ethernet26 www.antiktech.com

Teljesítmény: 7 kW / 11 kW / 22 kW

ÚJDONSÁG!

Cégünk kifejlesztett egy, az ANTIK DS MaxIM korszerű kezelőrendszerrel 
vezérelt, alacsony beruházási és üzemeltetési költségű LED-panel rendszert. 
Ebbe feltöltheti a megjelenítésre kész – a hirdetési ügyfelei által átadott vagy 
saját készítésű – reklámkampányokat. A kampány megtervezése során az 
összes szokványos multimédiás komponens – képek, zene, videó – 
felhasználható (akár az élő TV-csatornák közvetítésével kombinálva), mindez 
sok figyelemfelkeltő effektussal vegyítve. A TV-paneleket alacsony fogyasztású 
Antik DS set-top-box készülékek vezérlik. Az Intel PC-alapú panelekhez képest 
Ön minden projektben jelentős beruházási forrásokat takarít meg, nem 
beszélve a lényegesen alacsonyabb energiafogyasztásról és a csendes 
működésről (a set-top box készülék nem igényel ventilátort).

Átfogó multimédiás 
hirdetésmegjelenítő rendszer

ANTIK
DIGITÁLISPLAKÁT-KEZELÉSI
MEGOLDÁSOK

Főbb jellemzők
Átfogó hirdetésmegjelenítő rendszer
Az élő TV-közvetítések és a rendelkezésre
álló multimédiás tervezőelemek kombinációja 
A beltéri és kültéri LED TV-panelek széles választéka
Alacsony energiafogyasztás
UHD és Full HD felbontás
Alacsony üzemeltetési költségek



Falra szerelhető 42”
fekvő beltéri panel

Álló navigációs totem,
reklámmal

Jellemző energiafogyasztás: 240 W

Képátló: 106 cm (42”)

Bemenetek: HDMI, CVBS, DVI, TOSLINK

Tömeg: 38 kg; méretek:

1075 x 335 x 150 mm

Felhasználási példák: bolti reklám,

szállodai előcsarnokban elhelyezett

reklám

Jellemző energiafogyasztás: 65 W

Képátló: 66 cm (26”)

Bemenetek: HDMI, CVBS, DVI, TOSLINK

Tömeg: 50 kg

Méretek: 1850 x 750 x 610 mm

Felhasználási példák: boltok, kiállítási standok

Dupla 55" képernyős kültéri totemoszlop 

Jellemző energiafogyasztás: 600 W 

Képátló: 139 cm (55”) 

Bemenetek: HDMI, DVI, VGA, USB 

Tömeg: 220 kg

Méretek: 880 x 300 x 1950 mm 

Felhasználási példák: Iroda

- és középületek bejáratai, köztéri reklámok

Jellemző energiafogyasztás: 65 W

26” álló beltéri panel,
szórólaptartóval

Falra szerelhető 10”/ 19”
fekvő beltéri panel



Bárhonnan elérhető és ellenőrizhető  

  okos takarítás és karbantartás
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Az Antik takarítás- és létesítménykezelő rendszere segít növelni a vendégek elégedettségét. Teljesen 
integrált az Ön meglévő PMS rendszerével, így ellenőrzi a szobafoglaltsági adatokat, és a saját, előre 
definiált sablonok alapján generálja a napi takarítási feladatokat - automatikusan! Lehetővé teszi a 
szobalányok tetszőleges napi munkarendjének másolását a reggeli rutin egyszerűsítése érdekében. A 
rendszer rugalmasságának köszönhetően a feladatok bármikor manuálisan bővíthetők. Az egyszerű 
felhasználói felületen nyomon követhető az egyes szobák takarítása és ellenőrzése.

A rendszer automatikusan készre jelenti a szobát a PMS rendszernek, így a következő vendég gyorsan 
bejelentkezhet, nem kell feleslegesen várakoznia az előcsarnokban. Az Ön ellenőrei és menedzserei 
bárhonnan átláthatják a helyzetet, mivel a felület könnyen kezelhető táblagép vagy telefon segítségével is 
– nem szükséges visszatérnie az irodába. Választhat, hogy a munkatársak a vendégszoba tévékészülékein 
vagy okostelefonos alkalmazás segítségével erősítsék meg feladataik elvégzését. A szobalányok SOS 
gombbal jelezhetik a rendkívüli helyzeteket.

ANTIK
TAKARÍTÁS- ÉS
LÉTESÍTMÉNY-KEZELÉS

Validated Integration

Oracle Hospitality



Automatizált feladattervezési eszköz

Személyzeti feladatkiosztás klónozása a napi rutin egyszerűsítése

érdekében a felügyelőpanelen látható a napi feladatok állapota

Sablonszerkesztő az ismételt tevékenységekhez

Teljesen integrált a vezető PMS rendszerrel

Szobakarbantartási feladatsor meghatározása

Számítógépen, táblagépen, okostelefonon és TV-n elérhető

alkalmazások a menedzserek, ellenőrök, karbantartók

és szobaszemélyzet számára

Minibárfogyasztás jelentése

Főbb

 jellemzők



Szobalista Saját szobák listája

Saját szobák listája 2  Szoba részletei

Szobaterv- beállítások Egyedi feladatsorok
a szobaszemélyzet

és karbantartó személyzet
számára

TAKARÍTÁS- ÉS

       LÉTESÍTMÉNY-KEZELÉS
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Szobalista Saját szobák listája

Saját szobák listája 2  Szoba részletei Szoba részletei

Szobaterv- beállítások Egyedi feladatsorok



Takarítási szolgáltatások menüsora  

   a szállodai szoba TV-jén

Takarítószolgálat
és karbantartók 

számára
kialakított
alkalmazás 

Feladatlista Hozzáférési kód megadása

Szoba állapota MinibárMinibár



Központi egység Üveg kártyatartó

GRMS
Szállodai szobamenedzsment rendszer
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Kijelző típusa: színes OLED
Felbontás: 128x128 / képarány: 1:1
Látható felület: 26 x 26 mm
Vezérelt egységek száma:
max. 32 egység egyetlen buszrendszerben 
Kommunikációs sebesség: 100 Mbps 
Tápfeszültség / tűrés:
27 V DC, -20/ +10%
Méretek: 90 x 105 x 65 mm

Tápfeszültség: 230 V AC vagy 30 V DC.
Működési hőmérséklet: -20 - +55 °C.
A GCH3-31 támogatja a 13,56 MHz működési
frekvenciás RFID adathordozókat. Támogatott
kártyatípusok: MIFARE Ultralight, DESFire 2K,
Plus S 4K.
A GCH3-31 egység 8A relékimenette
és AgSnO2 érintkezővel rendelkezik.
A GCH3-31 készülékek szerelődobozba
történő beépítésre tervezettek.
Méretek: 142 x 94 x 36 mm.

Tegye szállóvendégei
ott-tartózkodását még

kellemesebbé!



Érintőpanellel ellátott kijelző

Tápfeszültség / tűrés:
27 V DC, -20/+10 %
Képarány: 3:4
Látható felület: 52,5 x 70 mm
Háttérvilágítás: aktív
Érintőpanel: 4-vezetékes, rezisztív
Kijelző: 3,5"
Méretek: 94 x 94 x 36 mm

Üveg kapcsolópanel

Vezérlőgombok száma: 10
Hőmérsékletmérés: IGEN, beépített
hőmérséklet-érzékelővel
Felbontás: beállításnak megfelelően, 10 bites
Csatlakozás: buszrendszer
Tápfeszültség / tűrés: 27 V DC, -20/+10 %
Méretek: 142 x 94 x 36 mm

Az Antik GRMS segítségével új szintre emelheti a vendégek kényelmét – központilag 

irányíthatja a világítást, a hőmérsékletet vagy a függönyöket a vendégszobákban, de a 

vendégek akár saját maguk is beállíthatják ezeket a szobában található 

érintőképernyővel. Az említett funkciók a tévékészülék távirányítójával is vezérelhetőek, 

mivel a rendszer teljes mértékben integrált a TV-rendszerbe. A GRMS rendszerrel a 

szobák energiafogyasztása hatékonyan és központilag ellenőrizhető, segítségével 

fokozható a kényelem és a szoba biztonsága, valamint egyszerűsödik a karbantartás.



Tömeges üzenetküldés

Rendelések

Recepciószolgáltatások

Élő chat

Visszacsatolás

Közösségi média

Tartózkodás utáni promóció

Nyelvválasztás

Hatékony személyzet 

KEZELJE 
   SZOBÁJÁT

  BÁRHONNAN!

ANTIK
Guest alkalmazás
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Maximalizálja a vendégek kiadásait
Gyűjtse össze a vendégek visszajelzéseit
Szólítsa meg vendégeit valós időbe
Építsen hosszú távú kapcsolatokat 
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Tegye az utazást élvezetsebbé az Antik Live TV segítségével
Készüljön fel a hosszú útra – rendeljen ételt
Olvasson e-könyveket és lazítson
Nézzen filmeket a videólejátszó (VOD) rendszerünkkel
Tudjon meg többet az út állomásairól az utazásinfó
(Voyage Info) oldalon

Főbb
jellemzők

ANTIK
UTASTÁJÉKOZTATÓ
ÉS SZÓRAKOZTATÓ
RENDSZER



    Biztosítson ügyfeleinek
          KELLEMES UTAT
      AZ ANTIK INFOTAINMENT 
                                RENDSZERREL

Bemutatjuk új interaktív IPTV megoldásunkat - az ANTIK tömegközlekedési infotainment rendszert. 
Fedezze fel az aktív utazás új dimenzióját: pihenjen, szórakozzon és építsen kapcsolatokat útközben – 
tegye mindezt rendkívül kényelmesen.

    Biztosítson 
          KELLEMES UTAT



38 www.antiktech.com

Tegye járműveit „szórakozásbaráttá” 
minimális telepítési költségek mellett. 
Szórakoztassa utasait saját eszközeikkel, 
nyújtson információkat az utazásról az 
utasok okostelefonjain vagy táblagépein.

ANTIK BYOD
Hozza magával saját eszközét

Igény szerint videó és zenelejátszás

- VOD, MOD

E-könyvek, közösségi média és játékok

Naprakész utazási információk

Alacsony üzemeltetési költségek

Korszerű funkciók

Egyszerű és gyors tartalomfrissítés

Könnyen elérhető

Ételrendelés



SZÓRAKOZTASSA
   UTASAIT 
   SAJÁT ESZKÖZEIKKEL



Antik GX 5000 Digital 
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Az Antik GX 5000 digitális tartalomkezelési platform kompakt, hatékony és könnyen kezelhető 
megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a DTV vagy IPTV fejegységek 
telepítését vagy – a korszerű hálózati architektúrák követelményeinek megfelelő – frissítését. A GX 5000 
egy kompakt, 1U méretű platform, amely egyszerre nagyszámú műsorfolyam feldolgozására képes. Akár 
6 opcionális funkcionális modul és csatlakoztatható MUX / Scrambler bővítőmodulok behelyezésével a GX 
5000 egyetlen egységben integrálja a DTV fejegységek minden funkcióját – ide tartozik a DVB jel vétele, 
dekódolása, kódolása, átkódolása, remultiplexelése, kódolása (bitkeverése) és modulálása.

Digitális tartalomkezelési platform

Főbb jellemzők
Maximális adatátviteli sebesség: 49Gb/s
16 TS processzor az alaplapon, 10Mb/s sávszélesség minden TS processzor esetén
2SFP BbE IP port, maximum 920Mbps bemeneti és kimeneti adatsebességgel
Akár 256 MPTS / SPTS TS / IP bemenet és 512 MPTS / SPTS kimenet IP-FEC nélkül
Akár 24 MPTS / SPTS TS / IP bemenet és 24 MPTS / SPTS kimenet IP-FEC-vel
PSI / SI szerkesztés és megújítás, PID újraképezés és szűrés
Vezérlés és monitorozás az előlapon, webes menüben és SNMP segítségével
Összesen 6 bővítőhely különböző digitális TV funkcionális modulok számára: moduláló, demoduláló,
kódoló, átkódoló, dekódoló, interfész adapter stb.
Kivehető hűtőventilátor-egység riasztórendszerrel és sebességszabályozással
Dupla tápegység, menet közben cserélhető
1RU rögzítőelem kijelzővel, 6 gomb, RS-232, USB
Kivehető hűtőventilátor-egység riasztórendszerrel és sebességszabályozással
Dupla tápegység, menet közben cserélhető
1RU rögzítőelem kijelzővel, 6 gomb, RS-232, USB

ANTIK TV
FEJEGYSÉGEK



Antik TR 6265 transzkódoló

Nagy sűrűségű, IP-to-IP rendszerű HEVC FullHD transzkódoló
Az új ANTIK nagy sűrűségű hardveres transzkódoló kiválóan
alkalmas telekommunikációs célú, IP-to-IP rendszerű,
FullHD H.265 transzkódoláshoz, a távközlési szolgáltatók
és OTT-tartalomszolgáltatók minden használati módja esetére

Főbb jellemzők
Akár 24 csatorna / 1U egység
SoC jellegű hardveres transzkódoló rendszer, nagyon alacsony energiafogyasztással

Videókódolási specifikáció
5. szintű H.265 MP videó és 4.2 szintű H.264BP/MP/HP videó kódolás
Maximális kódolási sebesség: 12 x 1080p felbontás, 30 fps,
ill. 24 x 720p felbontás 30 fps sebességgel
VBR vagy CBR mód
Alacsony késleltetésű kódolás
Több ROI kódolása

Videódekódolási specifikáció
H.265 / HEVC (Main / Main 10 profil, 5.1 szinten) 
H.264 / AVC (BP / MP / HP 5.1 szinten)



Antik MX 5308 vevőkészülék
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Az MX-5308 egy nagy sűrűségű, moduláris és CI dekódoló professzionális TS processzor, amely 8 db – 
DVB-T/T2, DVB-S2/S, DVB-C, DTMB, ISDB-T vagy ATSC típusú – független vevőegységgel rendelkezik. 
Széles körben alkalmazható, mivel egyesíti a 8 vevőegység feldolgozási képességét az ipari szabványnak 
megfelelő kimenetekkel, pl. ASI, ill. TS/IP. Az MX-5308 készülék 8 db hagyományos DVB interfésszel 
rendelkezik, amelyek képesek együttműködni a piacon elérhető legismertebb CAS eszközökkel számos 
fizetős TV szolgáltatás dekódolása során. Az MX-5308 ideális megoldás a szolgáltatók számára a 
többszörös vételi, remultiplexelési, dekódolási, IP hálózaton keresztüli TS műveletekhez; 8 vevőegységet 
és nagy teljesítményű 8 CI dekódolót tartalmazó kompakt kivitelének köszönhetően a fejegységek piacán 
az egyik legversenyképesebb termék.

8 x T / T2 / C / S2 / ISDB-T IRD vevőegység

Főbb jellemzők
8× vevőegység-bemenet, támogatja a különféle bemeneti opciókat - DVB-T2 / T / S2 / S / C / DTMB / ATSC / ISDB-T
Támogatja a DVB-S2 bemeneti adatfolyam-azonosítót (ISI, opcionális) és a DVB-T2 Multi PLP és SFN MIP átmenetet
A beépített TS remultiplexelő a következő bemenetek adatait fogadja: ASI, CI Slot1 - CI Slot8, TS/IP
8 × DVB-CI bővítőhely, többprogramos dekódolás, BISS-1 és BISS-E dekódolás
8 × ASI kimenet, az adatfolyam forrása a CI Slot1 - CI Slot8 vagy

BISS dekódolás
1x csatorna, teljes duplex TS IP-n keresztül vagy 9x csatorna, IP kimenettel, IP bemenet nélkül
Távirányítás és -felügyelet SNMP v2, HTTP WEB és saját HDMS szoftver segítségével
Helyszíni szoftverfrissítés IP-n vagy USB-n keresztül
RSSI, vételi jelerősség, Eb / N0, C / N és BER megfigyelés
Redundáns tápegység

ANTIK TV
VEVŐ- ÉS KÓDOLÓKÉSZÜLÉKEK 



Az ANTIK EN 8000 két négyutas (azaz összesen 8-utas) H.264 / MPEG-2 kódoló modulból, és egy TS 
remultiplexelő modulból áll. Minden kódoló valós időben és függetlenül működik. Mindegyik kódoló 
egy-egy sztereó programot fogad HDMI (HD vagy SD) vagy CVBS (SD) bemenetén keresztül. Ezeket a 
kódolt programokat egy átviteli folyamra (Transport Stream - TS) multiplexeli. A TS alapvető PSI / SI 
táblázatai, beleértve az LCN-t (Logical Channel Number), automatikusan generálódnak és a felhasználó 
által szerkeszthetők. Ez a TS folyam az előlapon található TS/IP porton keresztül is elérhető, 3 módban: 
teljes duplex, 128 IPTV és 32 IPTV 2 db RJ-45 porttal.

Antik EN 8000 kódoló

8-utas integrált HDMI / CVBS kódoló

Főbb jellemzők
Kompatibilitás: H.264 / AVC HP L4.0 szinten, ill. MPEG-2 MP ML szinten
Támogatja az MPTS és az SPTS funkciókat, integrált remultiplexelés
Teljes bitráta: akár 400 MB / s 128 IPTV módban
Teljes bitráta: akár 200 MB / s 32 IPTV módban, mindkét RJ-45 porttal
Teljes bitráta: akár 80 MB / s teljesen duplex módban
HD / SD videófelbontás: 1080i, 720p, 576i, 480i
Hangkódolás: MPEG1-L2, MPEG-2/4 AAC-LC/HE-AAC
Távvezérlés / -felügyelet SNMP-vel és HTTP / Web interfésszel
Két redundáns tápegység



Antik Nano 3 GIGA
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ANTIK
4/UHD set-top-box készülékek

Hibrid IP+DVB set-top box készülék

A hátlapon elhelyezett csatlakozók

Nano 3 OTT

Nano 3 T (DVB-T2+IP)

Nano 3 S (DVB-S2+IP)

Nano 3 - 4 PORT

Nano 3 C (DVB-C2+IP)

Nano 3 - 4 PORT (oldalsó panel)

115 m
m

115 mm

32
 m

m

Ez az ultra költséghatékony IPTV készülék ötvözi a kompakt kialakítást, a nagy teljesítményt és az 
alacsony energiafogyasztást.

Főbb jellemzők
4K HDR vagy kettős Full HD dekódolás
HiSilicon Hi3798MV200 processzor
Mali-450 grafikai processzor
Wi-Fi 802.11 bgn hozzáférési pont (opcionális)
Modem
Bluetooth 4.2
Z-Wave/ Lorawan GW
1,71" OLED kijelző



ANTIK MaxIM Middleware 2.0

Nano 3 C/T (DVB-C2/T2+IP) Nano 3S - oldalsó panel

Videóformátumok
H.265/HEVC (10-bit)
H.264/AVC
VP9 (10-bit), VP6/VP8
MPEG-1/2/4
VC-1/WMV9
Real 8/9/10

Bemenetek:/kimenetek
HDMI 2.0a
AV kimenet (CVBS, L+R audió)
TOSLINK (S/PDIF optikai hangkimenet)
1 x RJ45 (Ethernet 100 BaseTx)/4
  x RJ45 (1000 BaseT) 4
1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0
külső IR érzékelő 
RF antennabemenet 
(csak bizonyos modelleken)

CAS/DRM
AntikCrypt, Conax, Widevine

Szoftverintegráció
Operációs rendszer: Linux 4.4
Másolásvédelem: HDCP 2.2
Integrált Ekioh SVG
Android 9 (opcionális)

Alkalmazások
Távközlési IPTV, szállodai IPTV
OTT IPTV
DTH
Digitális plakát

Hardver
Processzor: HiSilicon Hi3798MV200 (4 x ARM cortex-A53)
Grafikai processzor: ARM Mali-450
DRAM: 1GB DDR4/ 2 GB (Android)
Flash: 8GB eMMC
Wi-Fi: 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2
868 MHz SmartHome átjáró (opcionális)
DVB-S/S2/T/T2/C vevőegység (opcionális)
CAS kártyaolvasó bővítőhely (opcionális)
Modem

Tartozékok (opcionális)
IR2 hosszabbító kábel
AV kábeladapter
RCA / SCART kábel
Ethernet kábel
Teljes méretű / kompakt billentyűzet
Bluetooth távirányító
WiFi adapter

Műszaki specifikáció
Méretek: 115 mm x 115 mm x 32 mm
(csomagolás nélkül)
Energiafogyasztás: 6W
Tápbemenet: 12V/1A DC
Hálózati adapter: 90-250V/50-60 Hz AC
Működési hőmérséklet: 0°C - 45°C
Működési páratartalom: 8%-95%
(nem lecsapódó)

Hangformátumok
AAC (HE-AAC v2 Profile) - opcionális
Dolby Digital AC-3) - opcionális
MPEG-1/2 (I/II réteg)
MP3
FLAC, Vorbis

Streaming
MPEG-2 átviteli folyam
Multicast vagy Unicast
TS UDP-n keresztül
TS RTP-n keresztül
HTTP sugárzás
RTSP ("trick play" támogatással) VoD esetén
Teletext és feliratozás
IGMP v2 és v3
HLS

Oldalt elhelyezett csatlakozók

Újdonság!

1.71" 
OLED
kijelző
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HOTEL

OPCIONÁLIS CSOMAGOK

Hospitality platform

VOD-megoldás
csomag

Vendéglátóipari IPTV vezérlőrendszer

MaxIM modulok Eszköz, vendégek (szobalista), csatorna, TV interfész, EPG műsorismertető, üzenetek

Szoftver: Vezérlés, kódoló, tárhely

Set-top-box készülékek Nano3 (1 port), Nano3 (4 port), Nano3 (DVB -C), Nano3 (DVB -S),

Nano3 (DVB -T) / firmware személyre szabása 

Samsung Tizen alkalmazás / firmware személyre szabása

Létesítménykezelési
megoldás

MaxIM modulok: Létesítménykezelés 
Alkalmazás: Szállodai szolgáltatások alkalmazása

Rendezvénynavigáció
kezelése

MaxIM modulok: Rendezvények, digitális plakátok
Hardver: Digitális plakátok / TV-készülékek

Digitális plakátok
kezelése

MaxIM modulok: Reklámok, digitális plakátok

Ételrendelés MaxIM modulok: Igazolás

Integrált PMS rendszer: Fidelio, Opera, Comanche, Hores,
Horec, HotelTime

az ANTIK Hospitality
Suite 2.0 csomaggal integrált
PMS rendszerek

Műsorsugárzás/fejegységek (IPTV)
DRM megoldás (kódolási megoldások)
Kulcsszerver-licenc streaming szerverekhez:
AntikCrypt, Widevine, Conax
Megfigyelési helyiség (Monitoring szoftver licenc) 
Stream Keeper (Monitoring szoftver licenc) 
Stream Analyser (Monitoring szoftver licenc)

Streamer (élő Antik OTT streaming)
Snapshotter élő TV műsorsugárzáshoz
Statisztikai adatok szervere
Gyorsítótár kiszolgáló
Hálózati időeltolás

Hardver: Multicast, OTT, DVB - S / C / T stb. technológián alapuló kódoló, transzkódoló stb.i

CSOMAGOK
HOSPITALITY



HIVATKOZÁSOK

A szálloda a belvárosban, a Pozsonyi Vár közelében, a Duna mellett található. A szállodában 240 
szoba, valamint 471 m²-nyi konferencia- és rendezvényterem áll a vendégek rendelkezésére. A 
szálloda irányítását az Antik Hospitality System segíti, a következő elemekkel: Antik Interactive TV 
Hospitality Suite (Interaktív TV megoldások), Digital Signage Management (digitálisplakát-kezelő 
modul), Event Navigation System (rendezvénynavigációs rendszer), Oracle Opera Validated 
Integration (validált Oracle Opera integráció), Housekeeping and Facility Management System 
(takarítás- és létesítménykezelő rendszer), Messaging (üzenetküldés), Welcome Screen 
(üdvözlőképernyő), ill. Guest Bill (ügyfélszámla-kezelés).

Park Inn by Radisson Danube - Pozsony, Szlovákia

A luxusszobák mellett a szálloda konferenciatermekkel, első osztályú étteremmel, hangulatos bárral, 
élő zongorazenével és nyári terasszal várja vendégeit. A vendégek itt tartózkodását még kellemesebbé 
teszi az Antik Hospitality System rendszer használata, a következő elemekkel: Digital Signage 
Management (digitálisplakát-kezelő modul), ill. Event Navigation System (rendezvénynavigációs 
rendszer).

Radisson Blu Carlton Hotel - Pozsony, Szlovákia

A Yangonban található Novotel Yangon Max szálloda szabadtéri medencével, tárgyalókkal, 
légkondicionált, saját fürdőszobával rendelkező  szobákkal várja vendégeit. Mindezt kiegészíti az Antik 
Hospitality rendszer, benne a következőkkel: Antik Interactive TV Hospitality Suite (Interaktív TV 
megoldások), Messaging (üzenetküldés), Welcome Screen (üdvözlőképernyő), Guest Bill 
(ügyfélszámla-kezelés), ill. Oracle Opera Validated Integration (validált Oracle Opera integráció).

Novotel Yangon Max, Mianmar

A 20 emeletes Swiss-Belhotel Bogor szálloda a város egyik legmagasabb szállodája és valódi helyi 
nevezetesség. Természetesen, ez a szálloda is az Antik Hospitality System rendszert használja. Ennek 
részét képezik a következők: Antik Interactive TV Hospitality Suite (Interaktív TV megoldások), 
Messaging (üzenetküldés), Welcome Screen (üdvözlőképernyő), Guest Bill (ügyfélszámla-kezelés), ill.  
PMS integráció.

Swiss-Belhotel Bogor, Indonézia

A Fraser Suites Dubai szálló 265 tágas, jól megvilágított és fényűzően berendezett szobával és 
lakosztállyal várja vendégeit. A vendégek itt tartózkodását az Antik Hospitality System rendszer teszi 
kellemesebbé. Ennek részei a következők: Antik Interactive TV Hospitality Suite (Interaktív TV 
megoldások), PMS integráció, Messaging (üzenetküldés), Welcome Screen (üdvözlőképernyő), ill. 
Guest Bill (ügyfélszámla-kezelés).

Fraser Suites Dubai, Dubaj
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IPTV

Az Antik IPTV bemutatókészlet segítségével az Antik termékek összes 
fontos jellemzője kipróbálható. Az Ön következő IPTV-projekt 
koncepciójának bizonyítékaként szolgál, segítségével megismerheti a 
főbb szoftveres és hardveres komponenseket.

A bemutatókészlet könnyen futtatható hálózaton vagy 
laboratóriumban. A csomagban levő – előtelepített operációs 
rendszerrel rendelkező – Nano PC készüléken megtalálható az összes 
szükséges szoftveres szerver, például IPTV Management Server, EPG, 
Streaming Server, Hospitality Suite stb. A készlet részét képezi 2 db 
aktivált 4K set-top box készülék, amely a nyilvános interneten és akár 
multicast hálózaton is használható.  Az előre felvett tartalom SD és HD 
műsorfolyamokat, rádióadásokat, TV-archívumokat tartalmaz. Az ár 
tartalmazza az IPTV bemutatókészlet beállításához szükséges összes 
technikai támogatási szolgáltatást.

Minden az egyben IPTV 
megoldások

Az Antik tudásának zöme 
  egyetlen
    értékes csomagban

UHD, HD és SD műsorfolyamok
Visszanézhető TV / TV-archívum
Időeltolás
Médialejátszó
VoD
Hospitality IPTV
Rendezvénynavigáció
Létesítménykezelő rendszerek
TV plug-in
EPG műsortájékoztató
Digitális plakátkezelés
MaXIM IPTV-menedzsment
SmartHome rendszer

SZERVERT tartalmaz

2x SET-TOP BOX
beleértve



Könnyen kezelhető okostévé-alkalmazások. A weboldalak 

böngészése gyorsabb a beépített trackball segítségével. 

Böngésszen az interneten a TV kikapcsolása nélkül.

Egyetlen webes felület az összes rendszer beállításához és 

vezérléséhez az eszközöktől, csatornáktól, CMS-től a digitális 

plakátokig és a létesítménykezelésig. 

Korszerű felhasználói felület MaxIM tartalomkezelő rendszer

Könnyen megtanulható és személyre szabható hozzáférés a 

szálloda összes szolgáltatásához, például 4K TV-műsorokhoz, 

ételrendeléshez, Youtube-hoz és még sok máshoz.

Lehetővé teszi a programarchívum kezelését, így a felhasználók 

megállíthatják, vissza- vagy előretekerhetik a műsort. A műsorok 

műfaj, ill. sorozat szerint vannak besorolva.

Hospitality TV Archívum műfaj szerint

Válasszon filmet az adatbázisból, vagy keressen valami újat a 

kedvenc kategóriájában. Nézze meg az előzeteseket, a film 

leírását vagy rangsorolja a filmet.

Digitális plakátok - Rendezvénynavigáció - Létesítménykezelés. 

Egy átfogó rendszer, amely lehetővé teszi a digitális reklámok 

távvezérlését, a létesítményben való digitális navigációt és a 

létesítmények kezelését.

VoD ÚJDONSÁG! Hospitality modulok

NOVINKA!
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Tétel Opcionális tételekdarabszám darabszám
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FORGALMAZÓ
ANTIK TECHNOLOGY (CY) LTD.
Számlaszám:
IBAN:
Számlavezető bank neve:
SWIFT kód:
Paypal:

357-029048-326
CY06 0020 0195 0000 3570 2904 8326
Bank of Cyprus    Számlavezető bank címe: Larnaca, Cyprus
BCYPCY2N (Bank of Cyprus)
kolla@antik.sk

NANO server, End-to-End rendszerű bemutató rendszerrel

Licencelt szoftver

Antik Mini 3

Antik Nano 3

Vezeték nélküli IPTV billentyűzet

5 portos GB adatátviteli kapcsoló

8 GB kapacitású pendrive

Több képernyő csatlakoztatására

Demo

USB ETH adapter

ETH kábelek (2m)

EU/UK/USA utazó adapter

Antik STB Debug kábel

SmartHome - fali tápcsatlakozó

Teljes darabszám

Teljes tömeg

Teljes ár

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

16 db

5 kg

665,-USD

13,3’’ méretű LCD kijelző   

SCI-10 IP kamera

Teljes darabszám

Teljes tömeg 

Teljes ár

1

1

18 db

6,5 kg

860,-USD

DDU szállítási feltételek (leszállítva vámfizetés nélkül)

Szállítási határidő: a térítés befogadásától számított 3 héten belül

Szállító: DHL (térítésmentes)

Fizetési feltételek: A rendelés teljes árát előre, banki átutalással kell

megfizetni; minden banki költséget a vevő áll.

A hardver ára EXW Kína feltételekkel került meghatározásra

/ származási hely: Kína

Ü
G

Y
FÉ

L Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

Cégnév:

Kézbesítési cím:

E-mail-cím:

Aláírás:



IPTV
SÉMÁK

INTERNET

INTERNET

DC 12V

DC 12V
INTERNETLAN 3LAN 2LAN 1

DC 12V

Antik digitálisplakát-megoldás

vezeték-nélküli
hozzáférési pont

HOSPITALITY

TV

TV

1 portos STB készülék

4 portos STB készülék

Mobilalkalmazások
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SÉMA
Hospitality IPTV
(szállók, kórházak, iskolák)

MaxIM Management
server

(channels, rooms, service)

Hotel PMS
(Opera, Comanche)

Content Server
Hotel interac�vity
and mul�media

Input HDMI digital Encoder
(EN 800x/GX5000)

HDMI

Backbone 1000M
Rooms 100M 

Backbone
1000M

Mul�cast
streams

IPTS out
1000M

IPTS out 1000M

Controll
data
100M

100M

100M

Wi-Fi
hotspots

DVB-S/T/C
Receivers

(GX5000/MX5308)

content ETH switch
IGMP

MULTICAST GATEWAY

Stream Keeper

mul�cast 
rooms

001-050 

mul�cast 
rooms

051-100 

mul�cast 
rooms

151-200 

mul�cast 
rooms

251-250 

Mul�cast IPTV 
STB #001-050 STB #051-100 STB #151-200 STB #251-250

HOTEL CAT 5/6
Managed Network 

STORAGE

streaming for tabltes and phones
Android, Apple iOS and Win8 apps

(**separate module ...ask for details)

VOD SERVER

XML

exchange

plugins
Direct
forward
Mul�plex 

STB #1 STB #2 STB #3 STB #4



SÉMA
Hospitality
+ IP kábel felállás
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MEGJEGYZÉSEK:





Antik Technology
Globális képviselet
Čárskeho 10
04001 Kosice
Szlovákia (Európai Unió)

Tel.: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 623 4401
E-mail-cím: sales@antiktech.com

Kassa / Szingapúr / Hongkong / Sencsen / Dubaj / Sydney

www.antiktech.com


