
Media Gateway giver mulighed for nemt at hente 
og levere tv- og radiokanaler i en af Nordeuropas 
største Mediahubs. Produktet henvender sig til 
jer, som ønsker at have fysisk adgang til en bred 
vifte af programkanaler til videredistribution i jeres 
programplatforme.

Med Media Gateway kan I sikre kvaliteten i 
overleveringen mellem distribution og kontribution. 
Tilslutningen foregår på et sikkert sted med høj 
kvalitet og i det ønskede format.

NORDENS STØRSTE MEDIAHUB

MEDIA
GATEWAY

Kontakt os i dag på 
70 11 80 11 

eller på 
salg@cibicom.dk
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I kan hente tv/radio-kanalerne via   vores mange adgangspunkter 
som er spredt over hele Danmark. Redundans og sikkerhed kan 
tilpasses, så der leveres en optimal tilgængelighed for hver tv/
radio-kanal. Afhængig af den aktuelle kanal, kan den leveres fra 
satellit eller fiber til eller fra adgangspunkterne. Vi hjælper gerne 
med transport af signalet ind til vores Mediahub, og vi kan også 
tilbyde kodning eller transcoding af kanalerne. Der er også mulig-
hed for at levere kanalerne mixede i en transportstrøm (MPTS).

Cibicoms Media Gateway
Vores Media Gateway er et naturligt knudepunkt, hvor aktører 
på mediemarkedet kan mødes og udveksle materiale i forskellige 
formater. Det er enkelt, fleksibelt og altid med høj kvalitet. 

Forudsætninger
Du laver aftale med rettighedsejeren, og derefter kan vi levere 
kanalerne. 

Øvrige produkter
Som supplement til Media Gateway tilbyder vi Media Transport i 
et internationalt medienetværk med tilslutninger POI (Point Of In-
terconnect) i Stockholm, Oslo, København og Helsinki. Vi tilbyder 
også udsendelse af tv og radio, teleporttjenester, forbindelses- 
løsninger, indplaceringer og overvågning af vores egen døgn- 
bemandede NOC.

VI TILBYDER:

• Nem og sikker adgang til de tv/radio-kanaler, som du har 
rettigheder til.

• Et af markedets største udbud af tv/radio-kanaler, hvoraf 
nogle tilbydes eksklusivt af Cibicom A/S.

• Let adgang til TV/radio-kanaler via vores mange adgangs-
punkter.

• Tilpasning af TV/radio-kanaler efter ønske, f.eks. omkodning 
mellem formater, IP-omadressering, mezzaninformat og kod-
ning i MPEG2, MPEG4/AVC eller HEVC/H.265.

• Tryg og sikker levering af TV/radio-kanaler til videredistributi-
on på dine platforme.

• En stabil leverandør med lang erfaring i håndtering af billede 
og lyd, og med fokus på kvalitet og robusthed.

Cibicom er ISO 9001 og ISO 27001 certificeret. Læs mere om os på www.cibicom.dk
Få mere information om Media Gateway fra Cibicom. Kontakt os på tlf +45 70 11 80 11 eller sales@cibicom.dk

FAKTA:

Interface: 
SDI eller IP

Kodningsformat:  
SD: MPEG2/4, MPEG-4/AVC
HEVC/H.265
HD: MPEG4 AVC, HEVC/H.265
UHD: HEVC/H.265
Op-, ned- og cross-konvertering

Adgangspunkter:  
Mange muligheder for tilslutning til 
Cibicoms landsdækkende fibernet 

Tilgængelighed:  
Overvågning af vores døgn- 
bemandede NOC, 24/7/365


