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KYMP-konserni ja Pohjanmaan Puhelin kehittivät TV -palvelunsa Hiboxin IPTV-alustan
päälle
Finnet-ryhmään kuuluvat KYMP-konserni ja Pohjanmaan Puhelin ovat kehittäneet yhdessä Hibox
Systemsin kanssa IPTV-palveluitaan voidakseen tarjota asiakkailleen monipuolista TV-sisältöä,
ohjelmien tallennuspalveluita ja itsepalvelua. Hiboxin joustava IPTV-alusta mahdollisti käyttöliittymän
suunnittelun paitsi visuaalisesti selkeäksi myös helppokäyttöiseksi.
”Panostamme tuotantoverkkomme korkeaan laatuun ja palveluiden helppoon käytettävyyteen.
Saatavilla olevaa teknologiaa luovasti yhdistämällä pystymme tarjoamaan asiakkaille kilpailukykyisiä
ratkaisuja. Hiboxin IPTV-alusta mahdollistaa meille helpon integroitavuuden avainjärjestelmiimme.
Näin ollen se tarjoaa nopeasti muunneltavissa olevan ratkaisun, joka vastaa myös tulevaisuuden
kehittämistarpeisiin. Asiakkaamme kokevat aivan uuden tavan katsella televisiota.” sanoo Vesa
Kankare, Tuotantopäällikkö KYMP-konsernilta.
”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että KYMP -konserni ja Pohjanmaan Puhelin ovat valinneet Hiboxin
ratkaisun ja halunneet olla tiivisti mukana kehittämässä seuraavan sukupolven IPTV-palveluiden
alustaa” sanoo Staffan Granholm, Hiboxin toimitusjohtaja. ”Hiboxin IPTV -alusta on vastannut
asiakkaiden korkeisiin odotuksiin ja joustava ratkaisumme on antanut meille mahdollisuuden
räätälöidä palvelut kokonaisuudessaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Nykyään
pelkkä ohjelmaopas ei enää riitä. Voidakseen rakentaa houkuttelevan IPTV -palvelun, täytyy
operaattorin pystyä vastaamaan loppuasiakkaiden odotuksiin helppokäyttöisistä on-demand
palveluista.”

KYMP-konserni
KYMP-konserni (Kymen Puhelin Oy) on Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimiva Finnet-ryhmään
kuuluva tietoliikenneoperaattori, jolla on toimipisteet Kotkassa, Kouvolassa, Porvoossa,
Lappeenrannassa ja Imatralla. Yhtiöllä on toiminta-alueellaan asiakkaiden käytettävissä osaava
henkilöstö ja kattava valokuituperustainen aluedataverkko. KYMPin tehtävänä on tuottaa
asiakkailleen parhaita tietoliikennepalveluita edistäen näin osaltaan alueen yritysten, yksityisten ja
yhteisöjen toimintaedellytyksiä. KYMP-konsernin liikevaihto oli vuonna 2007 noin 35 miljoonaa euroa
ja sen palveluksessa on n. 220 henkilöä. Lisätietoa osoitteesta www.kymp.fi.

Pohjanmaan Puhelin Oy
Pohjanmaan Puhelin Oy on alueellinen Finnet-yhtiö ja toimii verkko- ja palveluoperaattorina Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa, sekä tuottaa operaattoripalveluja myös pohjoisessa KeskiSuomessa ja Kaustisen seutukunnassa. Palvelutoiminta on yli 40 kunnan alueella.

Hibox Systems Oy
Hibox Systems on turkulainen yritys joka perustettiin maaliskuussa 2005. Yritys kehittää ja myy
interaktiivisia TV-järjestelmiä ja palveluja verkko-operaattoreille, hotelleille ja kiinteistöyhtiöille.
Hibox on erikoistunut kehittämään edistyksellisiä on-demand-palveluita, jotka korvaavat
suoraviivaisen TV-katselun. Hibox IPTV-ratkaisut ovat sopivia uudenaikaiseen tietoyhteiskuntaan ja
tarjoavat asiakkaille aivan uusia valintamahdollisuuksia.

