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I NDLEDNING
Info-Tech har herved fornøjelsen at præsentere sin produktbeskrivelse af en helt ny unik Infokanal – som leveres
pakket ind i et formidabelt koncept.

Næsten gratis
Bortset fra et uhyre beskedent etableringsgebyr, får foreningen kvit og frit stillet en færdigdesignet og
færdiginstalleret infokanal stillet til rådighed.
Foreningen ejer straks infokanal-pc’en, og råder samtidig over en fuld softwarepakke og en række services. Den
komplette pakke er til rådighed, så længe der er indgået en serviceaftale med Info-Tech.
Serviceaftalen koster ikke foreningen noget, og den sikrer foreningen, at al drift og vedligeholdelse udføres nemt og
hurtigt.
Finansieringen af konceptet er baseret på, at Info-Tech har alle markedsføringsrettigheder på Infokanalen så længe
serviceaftalen løber.

Reklamer? - ja, men med måde
Kunsten for Info-Tech består i at levere den mest séte infokanal i Danmark og det vil primært sige en infokanal,
der kan ses igennem på kort tid med et varierende indhold af informationer og services, som medlemmer måtte
finde attraktive, og gerne således, at de kigger forbi flere gange om dagen. Og det gøres altså ikke ved at fylde
infokanalen med annoncer. Der vises derfor maksimalt 4 annoncer per infokanal runde!

Tiltrækkende infokanal
Info-Tech’s infokanal indeholder allerede nu meget attraktive elementer til foreningens medlemmer – En
arrangementskalender hvor byens foreninger (idrætsforeninger, beboerforeninger, ældreforeninger m.fl.) gratis kan
sætte informationer op om kommende arrangementer. Tast-selv-tv der giver mulighed for medlemmerne til selv at
bestemme hvornår og hvilke af de lokale tv-programmer, der skal vises. Indbygget vejrstation som viser det lokale
vejr samt seks populærere feriemål. Endelig er der indbygget en helt unik ”Internet Alarm” som vises som
rulletekst i bunden af skærmen, såfremt infokanalen mister forbindelsen til Internettet.
Og der vil løbende komme flere services, som vil gøre det endnu mere spændende, informativt og sjovt at kigge på
infokanalen.

Utrolig nem at vedligeholde via Internet
Men det er ikke det eneste! Med Info-Tech’s Infokanal behøver man ikke længere at gennemgå nogen større
uddannelse for selv at kunne opdatere infokanalens indhold.
Infokanalen opdateres/vedligeholdes nemt og hurtigt via en Internet hjemmeside (med Log-on password) hos InfoTech, hvorfra informationerne automatisk overføres til infokanal pc’en. Og så kan Infokanalen i øvrigt opdateres
fra jobbet, fra hjemmet - ja fra overalt på kloden!
Og lad også gerne foreningens serviceleverandører få adgang til selv at lægge vigtige meddelelser på infokanalen. Så
er I fri.
Foreningen opnår et større fokus på det væsentligste — nemlig INFORMATIONEN, der i hvert enkelt tilfælde
ønskes bragt og får samtidig mere tid og overblik til andre aktiviteter.
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I NFO -T ECH I NFOKANAL :
Info-Tech’s Infokanal er, som alle andre infokanaler, baseret på en række ”sider” med forskelligt indhold, der vises
efter hinanden med pæne overgange mellem sider i én sammenhængende sekvens. Når en sekvens afsluttes,
begyndes forfra i sekvensen som derved kører i en uendelighed. (En sekvens kaldes også for en ”karrusel runde”
eller en ”sløjfe.)
Info-Tech’s Infokanal består p.t. som standard af følgende sider i en karrusel runde:
Forside

Meddelelsesside

Annonce(r)

Arrangements
kalender

Tast-selv-tv
oversigt

Annonce

Vejrstation

De enkelte sider beskrives herunder:

Forside

Tidspunktet, der er vist på siden, er styret af
en speciel ”Time Server” og dermed altid korrekt!

Info-Tech tilbyder specialdesign af infokanalens forside – efter foreningens nærmere ønske. Dette faktureres
særskilt efter nærmere aftale. Men man kan også blot starte med at benytte den faste standardopsætning og dermed
uden ekstraomkostninger til specialopsætning.
Eksempler:
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Meddelelsesside
Indholdet på meddelelsessiderne dannes på basis af den information, som foreningen selv lægger ind via en
hjemmeside på Internet. Der kan, uden problemer, vises flere meddelelsessider i en karrusel runde.

Efter nærmere aftale kan baggrundsbillede på meddelelsessiden tilrettes med eget logo.

Såfremt foreningen har ønske om bestemte ”faste” meddelelsessider, kan disse opsættes af Info-Tech. Eksempler på
dette kan være Hotline telefonliste, Internet belastningsgraf etc. ”Faste” meddelelsessider opsat af Info-Tech
faktureres særskilt og efter aftale.
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Vedligeholdelse af meddelelsessider
På en nærmere angivet hjemmeside på Internet, kan man selv vedligeholde/ændre meddelelserne, der ønskes vist på
infokanalen. Dette foregår med Info-Tech Infokanal nemt og bekvemt via Internet!

På oversigtssiden kan man se hvilke meddelelser,
der bliver vist på infokanalen (eller ikke længere er
aktive) Man kan vælge enten at se, rette, slette eller
oprette en meddelelse.

Opret/ret en meddelelse. Indtast blot i hvilken
periode meddelelsen skal være aktiv. Skriv så en
overskrift og en tekst samt hvor lang tid
meddelelsen skal vises på infokanalen. Tiden bør
afstemmes med, hvor lang tid det tager at læse
meddelelsen. Typisk ml. 15-30 sekunder.

Internet alarm
Tilbyder foreningen internet opkobling har foreningens
medlemmer let mulighed for at se om der er generelle
problemer med forbindelsen til omverdenen.
Infokanalen tester løbende forbindelsen, og konstaterer
meget hurtigt såfremt forbindelsen forsvinder.
Infokanalen sætter automatisk en rød alarm rulle tekst
op i bunden af infokanal billedet, med angivelse af
dato/tid for hvornår forbindelsen er forsvundet og
hvilket telefonnummer der kan kontaktes for yderligere
information.
Når forbindelsen igen er genoprettet, forsvinder
alarmteksten automatisk igen.
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Arrangementskalender
Lad byens sportsforeninger, vælgerforeninger, interesseorganisationer m.v. få lov til selv at annoncere deres
arrangementer/aktiviteter på infokanalen – uden selv at røre en finger!

Kalenderens virkemåde
Infokanalen henter selv automatisk de næste 8 arrangementer inden for et kvartal.
De førstkommende fire arrangementer (inden for en måned) vises på en præsentationsside med fuld tekst. Resten
af periodens arrangementer vises på en ”oversigtsside” på overskriftsniveau.

Præsentationsside (fuld tekst)
(Bynavnet tilrettes naturligvis)

Oversigtsside (overskriftsniveau)
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Vedligeholdelse af Arrangementskalender
Foreningen bestemmer og vedligeholder selv hvilke foreninger, der skal/må have adgang til at lægge arrangementer
ud på infokanalen. Brugere af Arrangementskalender får kun adgang til at vedligeholde egne arrangementer og får
f.eks. ikke adgang til antenneforeningens meddelelsessider. Opdatering sker på samme hjemmeside som
meddelelsessiderne.

På oversigtssiden får brugere af arr. kalenderen
præsenteret en oversigt over hvilke arrangementer
brugeren har lagt ind for et halvt år. Brugeren kan
vælge enten at se, rette, slette eller oprette et
arrangement.

Brugeren sætter en dato og et evt. tidspunkt på et
arrangement. Udfylder dernæst overskrift og
beskrivelse. Systemet beregner selv, hvor lang tid
siden skal vises på infokanalen.

Vejrstation
Enhver infokanal bør have en vejrstation og det har Info-Tech’s infokanal selvfølgelig også. Med offentlig
tilgængelig vejrdata fra weather.com vises vejret fra et målepunkt så tæt på lokalområdet som muligt.
Og det er vel at mærke ”live” vejrdata der er opdateret hver ½ time døgnet rundt. (dog afhængig af målepunkt)
Udover det lokal vejr, vises seks populære ferie destinationer som ændres efter årstiden.
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Tast-selv-tv
Med Info-Tech’s Infokanal Tast-Selv-tv, er det muligt for en borger at ringe til et interaktivt voice-response system
og bestille en tv udsendelse til umiddelbar fremvisning på infokanalen.
Udsendelsen vises straks, og infokanalens normale karrusel genstartes automatisk efter endt udsendelse.
Da løsningen ikke er ægte digital video-on-demand tv, er alle tv-seere per definition derfor tvunget til at se den
udsendelse, som én borger har valgt efter ”først til mølle” princippet.
Udsendelserne kan produceres lokalt og kunne f.eks. være den lokale gymnastikopvisning, fodbold/håndbold
kampe, musikkoncerter, lokale revyer eller andet af lokal interesse.

Tast-selv-tv oversigt
På infokanalen (eller/og på tekst-tv = TTV) præsenteres brugeren for en række udsendelser med et tal, der angiver
udsendelsens programnummer. Brugeren vælger et programnummer fra oversigten og kan så ringe til et
telefonnummer, som i virkeligheden dækker over et IVR (Voice-response) system. Systemet guider brugeren til at
indtaste det ønskede programnummer, hvorefter infokanalen viser den ønskede udsendelse.
Udsendelserne bør i praksis ikke have en varighed på mere end ca. 30 min. Længere udsendelser kan således med
fordel splittes op i 2 eller flere ”dele”.

Eksempel på Tast-Selv-tv oversigt
Info-Tech har i lang tid haft en aftale med GVD-TV i Aalborg, som i mange år har produceret tv-programmer, som
i varierende grad interesserer andre foreningers medlemmer. Udsendelserne leveres for tiden uden
rettighedsomkostninger. Alt efter foreningens geografiske placering og forskellige andre praktiske forhold sætter
Info-Tech allerede fra start et passende udbud af interessante programmer op. Info-Tech forpligter sig dog ikke på
forhånd til at levere noget bestemt antal programmer.

Perfekt ramme for etablering af lokal-tv
Foreningen har også selv mulighed for at producere tv-programmer, som Info-Tech er behjælpelig med at lægge ud
på infokanalen. Skal Info-Tech klargøre lokalt producerede udsendelser til tast-selv-tv (encode) sker dette efter
nærmere aftale og evt. fakturering. Denne mulighed åbner op for, at en lokal forening på en både nem, billig og
(økonomisk) overskuelig måde vil kunne etablere sin egen lokale tv-station. Info-Tech kan i øvrigt efter nærmere
aftale også lægge programmer ud på Internet (streaming video via hjemmesider) og levere udstyr til encoding af tvudsendelser.
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Serviceaftalens hovedelementer
Infokanal pc-leverance:
Funktionsklar Infokanal-pc inkl. samling, installation, konfigurering samt opsætning:
-

Infokanal pc
”Dagens standard pc” – indeholder min. AMD XP2600+ cpu, 64 Mb 3D grafikkort med TV udgang, 256 Mb DDR
ram, 40 Gb 7200 rpm Harddisk, mainboard m. USB, 10/100 LAN, AC '97 Audio m.m.
Bemærk - Der medfølger IKKE diskette, tastatur, mus og skærm i tilbuddet, men enhver skærm, der kan afvikle
800x600, kan benyttes under installation/vedligeholdelse – evt. tv i HS kan også benyttes . Evt. 17” computer skærm
kan tilbydes til dagspris – ca. kr. 1000,- ekskl. Moms

PC’en er foreningens ejendom, når etableringsgebyret er betalt.
I øvrigt stiller Info-Tech flg. services til rådighed i serviceaftalens levetid:
-

Info-Tech er ansvarlig for og udfører enhver hardware- og softwaremæssig service på infokanalen.
Brugerret til Info-Tech’s infokanal software (herunder også Windows XP)
Info-Tech sikrer opdatering af standard skabeloner og andet standard software, som leveres eller
vedligeholdes af Info-Tech.
Installation, opsætning og vedligeholdelses web applikation/sider.
Info-Tech vil kontinuerligt tilstræbe at tilvejebringe attraktive services for foreningens medlemmer.
Info-Tech yder som udgangspunkt ikke service & support på infokanalens fysiske lokation, men
tilvejebringer derimod en fyldestgørende vejledning og support i den fysiske installation af infokanalen.

Fail-over faciliteter:
Infokanal kunder, som også har Info-Tech Tekst-tv, har en ekstra sikkerhed ved tilfælde af nedbrud, eftersom teksttv pc’en er forberedt til i nødstilfælde at kunne køre infokanalen. Dette kræver blot, at der fysisk flyttes en (1)
ledning fra infokanal pc’en til tekst-tv pc’en.

Forudsætninger og krav til foreningen:
-

-

-

Foreningen skal sørge for plads til pc'en (midi-kabinet) i foreningens hovedstation inkl. 220V installation
samt sikre normalt tilfredsstilende køling af pc’en.
Foreningen skal tilvejebringe og selv betale for, at der forefindes en fast Internet forbindelse til
infokanalen samt sikre, at der forefindes mulighed for fjern terminaladgang til service og styring af
Infokanalen.
Foreningen tilvejebringer og afholder selv udgifter vedr. kabling mellem infokanal og tv modulator. Det er
desuden foreningens ansvar at tilvejebringe lyd (lydsiden) på Infokanalen. (Typisk en radiokanal, som
findes i foreningens net i forvejen.)
Foreningen afholder herunder også selv omkostningerne til Koda/Copy-Dan.
Det er foreningens eget ansvar evt. at anmelde Infokanalen til Medienævnet m.v.
Det påhviler foreningen selv at vedligeholde brugeradgang til web applikationen og opsætte den
information, der ønskes bragt på infokanalen.
Foreningen giver Info-Tech alle annoncørrettigheder på Infokanalen i serviceaftalens løbetid.

Pris:
Info-Tech Infokanal Etableringsgebyr :

Kr. 5.000,- (500-2000 Husstande)
Kr. 3.000,- (2000-5000 Husstande)
Kr.
0,- (> 5000 Husstande)

(prisen er angivet ex. Moms)
Foreninger med færre end 500 husstande kan ikke leveres på ovenstående vilkår! Kontakt Info-Tech.

NB: Info-Tech’s Infokanal kan KUN leveres, såfremt der er indgået en serviceaftale!
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I NFO -T ECH T EKST-TV




Prof. 1000 siders tekst-tv
Info-Tech Tekst-tv redigeres ligesom infokanalen lynhurtigt og utrolig nemt via Internet
Konkurrencedygtig pris

Info-Tech er den danske forhandler af det hollandske Tekst-tv produkt – PHECAP teletext system.
PHECAP TTV systemet adskiller sig fra andre TTV produkter ved at være prisbilligt, og ved at indeholde en god og
nem editor til opdatering samt ikke mindst ved at tilbyde et web-interface til både web præsentation og
vedligeholdelse af TTV sider. Web præsentationen kan desuden integreres i egen hjemmeside. (Se evt. yderligere
specifikation/beskrivelse på producentens egen hjemmeside på http://www.phecap.nl/)
TTV systemet fra PHECAP er baseret på EBU præsentationsstandard 1.5, som gør at Æ og Ø IKKE kan vises på
nyere tv-apparater, som f.eks. DR eller TV2’s TTV-systemer kan.
NB: TTV systemet kan leveres uafhængigt af Info-Tech Infokanal! (dvs. enten alene, slet ikke eller senere i forhold
til levering af Info-Tech Infokanal)

Leverance:
Funktionsklar TTV-Server pc inkl. samling, installation, konfigurering og opsætning af:
- Standard pc (se specifikationer under infokanal)
- Microsoft Windows XP Professionel DK
- PHECAP Broadcast system
bestående af :
o Teletext inserter card (ttv-kortet)
o PheText editeringsværktøj.
- PheWebTxt (Web præsentations/editerings modul)
- Windows Terminal Server (indbygget I Win XP Pro)
- Windows FTP server (indbygget i Win XP Pro)
- Installation og opsætning af server inkl. software, herunder opsætning af leveret logo til phewebtxt (se ill.)
- Levering af TTV-Server pc til kundens HS
- Undervisning af kundens systemansvarlige i brug af applikation (max. 2 timer)
Engelsk manual medfølger!
- Eget sub-domæne for TTV-serveren. Eks. Bynavn.webttv.dk
- Administrationsdelen af programmet er p.t. kun på engelsk!!! - Web interface er oversat til Dansk.
Info-Tech’s løsning er baseret på, at ”TTV-server” indeholder inserter-server-software samt almindeligt ttv-editerings
programmel og PheWebTxt – web-server løsningen. Al vedligeholdelse af ttv systemet foregår på denne TTV-Server
v.h.a. Microsoft’s Terminal Server samt PheWebTxt.
Terminal Server løsningen er valgt, eftersom licensomkostningerne til yderligere ttv-editor andrager ikke mindre
end 450 Euro/Kr. 3400 pr. ekstern arbejdsstation, hvilket Info-Tech finder ellers ville fordyre den praktiske
anvendelighed i en - for mange foreningers vedkommende – helt urimelig og uantagelig grad.

PheWebTxt (præsentation)

PheTxt (editor)
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Virkemåde:
PheTxt (editeringsværktøjet) benyttes til den overordnede styring , oprettelse, sletning og design af alle TTV sider.
Siderne aktiveres herfra til ”udsendelse”. Først herefter er siderne tilgængelige for ”opdatering” via PheWebTxt!
Da PheTxt programmet kun findes og kan/må benyttes via selve TTV-serveren på foreningens hovedstation, skal
der udvælges en/flere TTV-ansvarlige, som varetager jobbet med den overordnede styring af ttv siderne, og som
administrerer adgangen til web vedligeholdelse. Jobbet udføres v.h.a. Terminal Server adgang. Alle øvrige brugere
oprettes og vedligeholdes i Windows, som herefter kan opdatere de sider, som den ttv-ansvarlige har givet dem
rettigheder til at vedligeholde via PheWebTxt (webinterface)
Ved hjælp af PheWebTxt er det blevet utrolig simpelt at vedligeholde indholdet på tekst-tv.

Editering af ttv side via PheWebTxt
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Forudsætninger og Krav
-

Samme tekniske forudsætninger og generelle krav til installationsstedet som under Info-Tech’s Infokanal
Kabel med BNC stik ml. infokanal og TTV server.
Fast Internet/Intranet forbindelse til web præsentation/editering.
Kunden opretter og vedligeholder selv TTV sider.
Web brugere skal vedligeholdes via Windows XP Terminal Server brugerinterface.

Service & Support:
-

Vedligeholdelse af TTV softwaren gøres via producentens hjemmeside.
Info-Tech formidler gerne ønsker til yderligere funktionalitet m.v.
Øvrig service & support betales efter nærmere aftale.

Fail-over faciliteter:
Tekst-tv kunder, som også har Info-Tech Infokanal, får en ekstra sikkerhed ved tilfælde af nedbrud, fordi tekst-tv
pc’en er forberedt til i nødstilfælde at kunne køre infokanalen. Dette kræver blot, at der fysisk flyttes en (1) ledning
fra infokanal pc’en til tekst-tv pc’en.

Priser:
TTV-Server incl. PheCap HW/SW

Kr. 17.500,-

Levering af PheCap produkterne uden pc, installation m.v.

PheCap Broadcast System incl. PheWebTxt:

Kr. 12.000,-

(normal pris 1860 Euro = Kr. 13.839)

(alle priser angivet i produktbeskrivelsen er vejledende og ex. moms)
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R EFERENCER
Eksempler på foreninger som allerede har valgt en Info-Tech Infokanal og/eller Tekst-TV løsning:

-

KLTV – Klarup Lokal-TV (Klarup Antenneforening) (inkl. TTV)
o

-

Tlf. 21 78 12 11

E-Mail: aagelisepedersen@stofanet.dk

Kontakt: Niels Christensen, Tlf. 98 31 49 14

E-mail: nphc@gvd.dk

Kontakt: Jørgen Fogtmann,

Tlf. 54 43 43 94

E-mail: jfo@nanet.dk

Kontakt: Anker Birker,

Tlf. 65 99 22 01

E-mail: acbiker@c.dk

Mørkøv Antennelaug (inkl. TTV)
o

-

Kontakt: Åge Pedersen,

Årslev Kommunale Fællesantenne (inkl. TTV)
o

-

E-mail: torbeno@pc.dk

Nørre Alslev Antenneforening
o

-

Tlf. 98 27 17 38

GVD-TV(GVD Antenneforening) (inkl. TTV)
o

-

Kontakt: Torben Østerbæk,

Sindal Antenneforening (inkl. TTV)
o

-

E-Mail: kinnberg@kafnet.dk

Vadum Antenneforening (inkl. TTV)
o

-

Kontakt: Thomas Kinnberg, Tlf. 98 31 98 97

Kontakt: Tonny Køhler,

Tlf. 59 27 45 47

E-mail: tk@m-al.dk

Tlf. 44 65 10 50

E-mail: step@tiscali.dk

Smørum Kabelnet
o

Kontakt: Steen Pedersen,

samt: Ørum Antenneforening, Løkken Antennelaug, Løgstør Kabel-TV

E KSEMPLER
Et live eksempler på Info-Tech’s tekst-tv system kan ses på:
- http://vadum.webttv.dk
- http://sindal.webttv.dk
- http://kltv.webttv.dk
- http://aarslev.webttv.dk
- http://m-al.webttv.dk
Redigering af infokanal meddelelser og arrangementkalender kan prøves på:
- http://info-tech.dk/infodemo
Log på med brugernavn: demo og kendeord: demo
(Slet/ret venligst ingen af siderne der findes i forvejen – men lav gerne nye sider)
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