EUTELSAT 172B dla uniwersalnych usług TV na wyspach Fidżi
Paryż, Suva, 23 listopada 2017 - Walesi, spółka rządu fidżyjskiego odpowiedzialna za infrastrukturę telewizji cyfrowej, zawarła długoterminowy kontrakt z Eutelsat Communications (NYSE Euronext paris: ETL), dzięki któremu po raz pierwszy w historii, na wyspach Fidżi będą dostępne kanały
FTA. Umowa obejmuje pojemność satelity EUTELSAT 172B w pasmie C, która będzie uzupełnieniem dla zasięgu naziemnego cyfrowej platformy TV Walesi.
Nowy, w pełni elektryczny satelita Eutelsat, który na dobre rozpoczął działalność komercyjną,
umożliwi spółce Walesi dostarczanie usług telewizji cyfrowej FTA poprzez platformę DTH, zapewniając usługi nawet w najodleglejszych zakątkach państwa, włączając obszary morskie, zlokalizowane poza zasięgiem sieci naziemnych. Początkowo, platforma zapewni dostęp do sześciu cyfrowych kanałów FTA - z możliwością dalszego rozwoju - których odbiór będzie możliwy za pomocą
zestawów STB. Szczegóły dotyczące wprowadzenia usług DTH i dofinansowania ze strony fidżyjskiego rządu, zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.
„Uniwersalne pokrycie satelitarne pozwoli na transformację środowiska nadawczego Fidżi w trzech
aspektach: zapewni lepszy dostęp do informacji wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza zamieszkującym najodleglejsze zakątki, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, czy też społecznościom przebywającym na obszarach morskich; umocni pozycję Fidżi jako międzynarodowego centrum telekomunikacji dla całego regionu Pacyfiku; pozwoli na większą niezależność naszej infrastruktury od klimatu,”
powiedział Aiyaz Sayed-Khaiyum, fidżyjski Prokurator Generalny i Minister Łączności. „To dopiero
początek. W kolejnych etapach, współpraca z Eutelsat pozwoli władzom na realizację naszej wizji
w zakresie dostępu do usług audio, wideo, a także usług transmisji danych dla każdej najmniejszej
społeczności zamieszkującej wyspy Fidżi.”
Michel Azibert, dyrektor Eutelsat ds. rozwoju i reklamy, dodał: „Niniejsza umowa podkreśla nie tylko walory naszego nowego satelity EUTELSAT 172B w skomplikowanych warunkach geograficznych, takich jak wyspy Fidżi, ale także natychmiastowy wpływ nadawania satelitarnego na ogólnokrajowy dostęp do oferty telewizji cyfrowej. Cieszymy się, iż możemy współpracować z Walesi nad
promocją dostępu do telewizji FTA dla wszystkich obywateli, przyczyniając się zarazem do zmniejszenia przepaści cyfrowej w regionie.”
O Walesi
Walesi to spółka odpowiedzialna za infrastrukturę telewizji cyfrowej, będąca w stu procentach własnością państwa. Jako,
iż jej zadaniem jest zapewnienie ogólnokrajowego dostępu do platformy telewizji cyfrowej oraz powiązanej infrastruktury,
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ju. Główne centra zostaną następnie uzupełnione mikrocentrami w lokalizacjach odległych, bądź morskich, które otrzymają wsparcie w postaci dwukierunkowej pojemności satelitarnej, mającej posłużyć rozwinięciu usług transmisji danych,
a także łączności głosowej i wideo w uprzednio nieobsługiwanych lokalizacjach.
O Eutelsat Communications
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych.
Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną
komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i
mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6600 kanałów TV,
obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź
połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym
świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 32 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości
świadczonych usług. Eutelsat Communications znajduje się w indeksie paryskiej giełdy EURONEXT (ETL).
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
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