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Ολοκλήρωση έργου αναβάθµισης σε MPEG-4/H.264 SD & HD της Επίγειας Ψηφιακής
Πλατφόρµας στο Ραδιοφωνικό Ιδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ) απο την OmniWave Ε.Π.Ε.

H εταιρεία OmniWave Ε.Π.Ε. ( www.omniwave.gr ) ανακοινώνει οτι ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναβάθµιση και
παράδοση του έργου «DVB-T HEAD-END UPGRADE TO MPEG-4/H.264 SD & HD» για την πρώτη δηµόσια
επίγεια Ψηφιακή πλατφόρµα στην Κύπρο, µε προϊόντα του διεθνώς αναγνωρισµένου Οίκου Harmonic Inc (Electra
5400 MPEG-4/H.264 SD & Electra 7000 MPEG-4/H.264 HD Encoders, Prostream 1000 Stream processors with
DiviTrac IP distributed statistical multiplexing, ProView 7000 integrated receiver/decoders and NMX Digital Service
Manager), στο Ραδιοφωνικό Ιδρυµα Κύπρου-ΡΙΚ ( www.cybc.com.cy ).
Η ψηφιακή πλατφόρµα περιλαµβάνει, τέσσερα MPEG-4/H.264 SD τηλεοπτικά προγράµµατα (ΡΙΚ1,ΡΙΚ2,ΕΡΤ
WORLD & EURONEWS) , ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα MPEG-4/H.264 HD, και τέσσερα ραδιοφωνικά
(ΡΙΚ1,ΡIK2,ΡIK3,ΡIK4) προγράµµατα που µπορούν να επιλέξουν οι τηλεθεατές-ακροατές µέσω του κατάλληλου
αποκωδικοποιητή χωρίς καµµία απολύτως συνδροµή (FTA).
Σχετικά µε το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ):
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου.
Το ΡΙΚ είναι πλήρες µέλος της European Broadcasting Union (EBU), που εδρεύει στη Γενεύη. Είναι επίσης µέλος
του Commonwealth Broadcasters Association (CBΑ), του Permanent Conference of Mediterranean Audiovisual
Operators (COPEAM) και του European Association of Regional Television (CIRCOM). Ειναι επίσης απο τα
ιδρυτικά µέλη του EuroNews.

Σχετικά µε την Omniwave Ε.Π.Ε:
Η Omniwave Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην εµπορία, µελέτη, σχεδίαση, συντήρηση,
κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστηµάτων και εξοπλισµού κάθε είδους, µορφής και χρήσης. Οι
παρεχόµενες υπηρεσίες καλύπτουν τη µελέτη, σχεδίαση, εκπαίδευση, εγκατάσταση και συντήρηση των
προσφεροµένων προϊόντων, παροχή τεχνικών συµβουλών, διαχείριση έργων και ολοκληρωµένες λύσεις-“turn-key
solutions”, για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
Πληροφορίες: www.omniwave.gr
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