JOUW OMROEP

BIJ ALLE PAKKETAANBIEDERS
BEREIK NU IEDERÉÉN MET DE TV- EN
RADIOKANALEN VAN JOUW OMROEP
VIA DE OLON MEDIAHUB
Doe mee met de OLON MediaHub!
Nu beschikbaar voor alle lokale publieke
omroepen: de OLON MediaHub! Hiermee
regel je voor jouw omroep in één keer
de distributie van jouw radio- en televisiekanalen naar alle pakketaanbieders
in Nederland, waaronder Ziggo, KPN,
TELE2, UPC, Caiway en Vodafone. Maar
dat is niet het enige, want dankzij de
OLON MediaHub zijn de uitzendingen
ook direct live overal ter wereld te
ontvangen via De Lokale Omroep-app.

TIJDELIJKE AANBIEDING
Kortom: de OLON MediaHub zorgt
ervoor dat je overal je publiek kunt
bereiken – nu én in de toekomst. Dus
sluit je aan en de distributie en hosting
van de internetstreams is gratis tot
1 januari 2017*.

WAT IS DE OLON MEDIAHUB?
Met de OLON MediaHub ben je verzekerd
van een professionele en toekomstbestendige oplossing voor de distributie
van de kanalen van je lokale omroep. De
MediaHub beschikt over alle noodzakelijke encoding- en transcodingcapaciteit

om de radio- en televisiesignalen in een
hoogwaardig en geschikt format aan te
bieden aan alle pakketaanbieders. Ook
kunnen vanuit de MediaHub verschillende
andere distributieplatforms bediend
worden. We sluiten daarbij aan op de
standaarden van de Nederlandse Publieke
Omroep (NPO), waarmee we steeds
intensiever zullen
samenwerken.

dan pakt de servicedesk van
Ericsson dit direct op.

HOE WERKT DE OLON
MEDIAHUB?
Het hart van de OLON MediaHub is
een volledig IP-gebaseerd netwerk.
Hiermee beschikt de MediaHub over

Wil je ook verzekerd
zijn van professionele,
toekomstbestendige en
multimediale distributiemogelijkheden voor jouw
zender, maak dan nú gebruik
van de OLON MediaHub!

Doordat het tvsignaal in de OLON
MediaHub direct
wordt omgezet
in meerdere
formaten voor
internetstreams
(HLS), kun je als
lokale omroep
je tv-kanaal ook
meteen op je
website plaatsen of gebruiken in apps.
Zo kun je inspelen op alle innovaties in
de mediatechnologie.

De professionele serviceorganisatie van
Ericsson levert 24 uur per dag ondersteuning voor de MediaHub. Mocht er
onverhoopt een storing plaatsvinden,

een moderne en toekomstbestendige
architectuur. In het IP-domein kan eenvoudig transcodingcapaciteit worden
bijgeschakeld of worden omgeschakeld
in geval van een storing. Met behulp van
managementsoftware worden de diverse
componenten bewaakt en aangestuurd.
De MediaHub maakt hiervoor gebruik
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Voordelen van de
OLON MediaHub
• Aansluiten bij de standaarden van de publieke omroep
van hetzelfde monitoringplatform als
de NPO-kanalen. Niet-IP signalen, zoals
ASI, worden óf op voorhand óf achteraf
omgezet naar IP.
De aanlevering van de radio- en televisiesignalen is heel eenvoudig. Je kunt
als omroep zelf een leverancier kiezen
die dat verzorgt. Je kunt ook een eigen
contributieoplossing kiezen, mits de
aan te leveren signalen voldoen aan
de specificaties. Dit geeft je maximale
flexibiliteit in het kiezen van een passende oplossing voor signaalcontributie,
afhankelijk van de gewenste kwaliteit en
het kostenniveau. Via de OLON-website
zijn de technische specificaties voor
de contributiesignalen na te lezen en
vermelden we enkele leveranciers die de
contributie kunnen verzorgen.

VOOR DE SPECIFICATIES,
ZIE DE TECHNISCHE
DIENSTENBESCHRIJVING.

• In één keer aanleveren van je radio- en tv-signaal
• Kwalitatief hoogwaardige distributie naar alle pakketaanbieders
• Diverse innovatieve en multimediale distributiemogelijkheden
• Professionele serviceorganisatie 24 uur per dag en zeven
dagen per week
• Moderne technologie en kwaliteitsbewaking
• Maximale flexibiliteit in signaalcontributie
• Lage operationele kosten
• GRATIS voor streekomroepen* in 2015 en 2016

WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN DE VOORDELEN VAN DE OLON
MEDIAHUB VOOR DE DISTRIBUTIE VAN DE ZENDERS VAN JE
LOKALE OMROEP, MELD JE DAN AAN VIA: WWW.OLON.NL.

WAT KOST HET?
Voor het gebruik van hierboven
beschreven diensten en mogelijkheden
betaal je als lokale omroep € 335,- per
maand. Omroepen die voldoen aan de
continuïteitsvoorwaarden* krijgen de
OLON MediaHub in 2015 en 2016 geheel
gratis. De stichting die de voorzieningen organiseert, Stichting Nederlandse
Lokale Publieke Omroepen, zal zich
inzetten om de kosten na 2017 ook te
dekken uit inkomsten vanuit bijvoorbeeld
opbrengsten van distributierechten; die
garantie kunnen we nu echter nog niet
geven.

*Voor ‘streekomroepen’ is het gebruik
van de OLON MediaHub in 2015 en 2016
geheel gratis, dat wil zeggen voor omroepen die reeds voldoen aan de criteria
van het bieden van een “Lokaal Toereikend Media-Aanbod” conform het OLON/
VNG-convenant, of die een formele
intentieovereenkomst hebben om samen
één streekomroep te gaan vormen op
basis van een plan (zie: www.olon.nl).
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