Zákaznícka referencia

Televízia TA3 oživuje správy
notebookmi HP EliteBook
Pomocou štýlových zariadení získavajú moderátori
počas živého vysielania informácie jediným dotykom
Odvetvie
Televízna stanica
Zámer
Televízia TA3 hľadala štýlové notebooky,
ktoré by ponúkali optimálny pomer ceny a
výkonu na využitie vo vysielaní, ako aj vo
výrobe spravodajstva.
Prístup
Na základe viacerých referencií, porovnaní,
odporúčaní a vlastných skúseností sa spoločnosť
rozhodla siahnuť po portfóliu elitných produktov
spoločnosti HP, ktoré spĺňajú jej potreby v štúdiu i
vo výrobe spravodajstva.
Na IT záleží
• Tieto zariadenia si poradia s graficky náročnými
aplikáciami využívanými v televíznom priemysle
• Plne zodpovedajú technickým požiadavkám
a funkčným parametrom TA3, ktoré sú
nevyhnutné pre hladkú prevádzku televízie
• Viacdotykový konvertibilný notebook
HP EliteBook Revolve poskytuje
flexibilnosť pred kamerami i za nimi
Na odvetví záleží
• Vďaka spoľahlivosti týchto zariadení môže
TA3 hladko vysielať až 19 hodín denne
• Tieto štýlové a elegantné zariadenia sú zárukou
profesionálneho vzhľadu televíznej stanice

„Tieto zariadenia majú luxusný, elegantný dizajn,
vyhovujúci rozmer a usporiadanie základnej dosky,
povrchovú úpravu vhodnú na ovládanie dotykom;
ďalšou veľkou výhodou je konvertibilný tablet s
viacdotykovým ovládaním.“
– RADOMÍR POLÁK, technický riaditeľ TA3

Spoločnosť TA3 využíva rad elitných produktov značky
HP vo vysielaní a pri výrobe spravodajstva
Popredná slovenská spravodajská televízia TA3 investovala
do troch notebookov HP EliteBooks, jedného notebooku
HP Spectre XT Pro and one HP EliteBook Revolve 810,
s cieľom využívať ich vo vysielaní, ako aj v kancelárii výroby.
Tieto spoľahlivé a atraktívne zariadenia pomáhajú štúdiu
vytvárať grafiku, ktorá má byť súčasťou spravodajských
programov a zároveň umožňujú moderátorom prístup k
informáciám v reálnom čase počas 19-hodinového
vysielacieho času.
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Ciele

Stručne o riešení
pre zákazníka

Prevratné zariadenia pre televíziu
Televízia TA3, ktorá zastáva vedúce miesto
na trhu televízneho spravodajstva na
Slovensku, je v prevádzke od septembra
2001. Prináša aktuálne denné spravodajstvo
spolu s reláciami venovanými súčasnému
dianiu a špeciálnymi projektmi, ktoré
informujú o všetkých spoločenských
faktoroch. Primárnymi cieľovými skupinami
sú obyvatelia Bratislavy starší než 18 rokov,
obyvatelia miest s počtom obyvateľov
nad 50 tisíc, ako aj profesionáli s vyšším
vzdelaním a socio-ekonomickým statusom.

Hardvér
• 3 ks HP EliteBook 8470p
• 1 ks HP Spectre XT Pro
• 1 ks HP EliteBook Revolve 810

Televízia TA3 vysiela 19 hodín denne, takže
je nesmierne dôležité, aby mala spoľahlivého
partnera pre technické riešenia ako vo výrobe,
tak aj vo vysielaní. Spoločnosť je hrdá na to, že
sleduje nové trendy a inovácie a s nadšením
prezentuje to najlepšie, čo trh ponúka.
„Potrebujeme vysoko výkonné notebooky
schopné tvoriť grafiku, ktorá je v modernom
televíznom spravodajstve mimoriadne
dôležitá, ako aj zariadenia pre našich
moderátorov, ktoré by mohli používať
počas vysielania,“ vysvetlil technický
riaditeľ spoločnosti TA3 Radomír Polák.
„Zároveň však nemôžeme prekročiť prísne
stanovený rozpočet. Našou prioritou bolo
nájsť zariadenia ponúkajúce primeranú
rovnováhu medzi cenou a výkonom, ktoré
budú na obrazovke vyzerať vkusne.“
TA3 sa pri výbere tých najvhodnejších
zariadení pre daný účel rozhodovala
na základe odporúčaní a referencií
a zároveň na základe porovnania a
osobnej skúsenosti Radomíra Poláka.

Riešenie
Prvé skúsenosti s rodinou
produktov EliteBook
Televízia si zakúpila tri notebooky
HP EliteBook 8740p, jeden notebook
HP Spectre XT Pro a jeden HP EliteBook
Revolve 810, ktoré spĺňajú jej potreby tak v
štúdiu, ako aj vo výrobe. Svojím ultratenkým
celokovovým dizajnom ultrabook HP Spectre
XT Pro pôsobí na obrazovke tým správnym
moderným dojmom, zatiaľ čo EliteBook
Revolve 810 je plne výkonný notebook s
operačným systémom Windows® 8, ktorý
sa dá zmeniť na tablet, čím TA3 umožňuje
flexibilné využitie pred kamerou.

V notebooku HP EliteBook 8470p sa snúbi
moderný dizajn s precíznym spracovaním,
čoho výsledkom je atraktívny produkt s
povrchovou úpravou platinovej farby. Okrem
toho k nemu možno pripojiť prídavné monitory
a získať tak až štyri obrazovky pre pohlcujúci
zážitok z grafiky a práce s počítačom, čo ho
priam predurčuje na využitie v televízii.
„Zariadenia značky HP sú nesmierne
spoľahlivé, čo je pri živom vysielaní
mimoriadne dôležité. Sú dostatočne výkonné
na to, aby zvládli aplikácie, ktoré používame,“
dodáva Polák. „S ich výkonom vo vysielaní
i mimo neho sme mimoriadne spokojní.“

Výhody
Štýl a výkon v jednom
Moderátori v súčasnosti využívajú tieto
zariadenia na prístup k informáciám
v reálnom čase vo vysielaní, zatiaľ čo
producenti na tvorbu a úpravu grafiky
a spravodajských príspevkov.
„Tieto zariadenia majú luxusný, elegantný
dizajn, vyhovujúci rozmer a povrchovú úpravu
vhodnú na ovládanie dotykom; ďalšou veľkou
výhodou je konvertibilný tablet EliteBook
Revolve s viacdotykovým ovládaním,”
hovorí ďalej Polák. „Plne zodpovedajú našim
technickým požiadavkám a funkčným
parametrom, ktoré sú nevyhnutné pre
hladký chod 19-hodinového vysielania.“
Po ich úspešnej premiére v televízii Polák
plánuje investovať do viacerých hardvérových
produktov značky HP a využiť ich v celom
štúdiu. Zatiaľ sa teší z funkčnosti a štýlu, ktoré
zariadenia HP ponúkajú svojim používateľom.
Polák na záver konštatuje: „Tieto produkty
boli zakúpené, aby zodpovedali trendom,
kritériám a požiadavkám tých najnáročnejších
používateľov. Svojím moderným dizajnom
a optimálnym pomerom ceny a výkonu
tieto očakávania v každom ohľade
splnili. Tešíme sa, že naše vzťahy so
spoločnosťou HP v budúcnosti prehĺbime.“

Viac informácií získate na adrese
hp.sk/elite

Prihláste sa k odberu noviniek
hp.com/go/getupdated
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