
 
 
 
Web-tv: 
Web-tv, er et produkt, hvor man indenfor husstanden kan modtage sine tv-pakker i alle rum på 
andre terminaler såsom PC/Laptop, Tablet’s (som f.eks. iPAD) og smartphones. Det betyder med 
andre ord at man forvandler disse terminaler til at være ”tv-apparater”, som man kan tage med sig i 
alle rum og for den sags skyld i haven, og se sine pakker uden brug af en Zaptor boks. 
 
Det sker via en trådløs (wi-fi) StofaNet opkobling, således at Stofa via modemmets MAC adresse 
kan sikre at der lægges de rigtige tv-pakker på de rigtige adresser. 
 
For at kunne anvende Web-tv skal medlemmet have minimum 4MBit/s Stofanet-forbindelse. 
(Web-tv tæller datatrafik ved flexrate-abonnement). 
 
Web tv fase 1: opstart ca 1.11 2010 
 
Indenfor husstanden kan man modtage et spejl af de kanaler, man abonnerer analogt. (Der kan 
dog være enkelte kanaler, der er undtaget på grund af programleverandørernes manglende 
tilsagn). 
 
Web-tv Fase 2: senest udgangen af 2010 
 
Her udvides funktionaliteten, så man kan tilgå services som StartForfra, DR0 og 
Video on Demand.  
Det kræver dog at man abonnerer på et smartcard (programkort)i husstanden. 
 
Backup/lager (Storage) 
Storage er et produkt, hvor man som medlem i antenneforeningen kan opbevare og sikre backup 
af sine data i trygge rammer. 
 
Fase 1:  
Der etableres den 1. januar 2011 en webservice med adgang til minimum 5 Gbyte data. 
Produktet stilles til rådighed for alle, der har StofaNet (inkl. den fri/gratis 256 kbit/s Stofanet) 
 
Der er tale om et online produkt, hvor man via en intelligent ”client” styrer filhåndteringen, med 
funktioner som bla. automatisk backup. 
Der vil efterfølgende blive mulighed for på individuel basis at tilkøbe ekstra lager kapacitet. 
 
Fase 2:  
Det er hensigten, at der senere – i det omfang der kan opnås rettigheder til det - vil 
udvide servicen med forskellige tilkøbsprodukter til Zaptorboksen (Smartcard + Zaptorboks): 

•  nPVR, (hvor man kan optage fra tv) 
•  catch-up (en udvidelse af StartForfra til at omfatte f.eks. seneste 48 timer) 
• et produkt der kan styre lagring af husets tv programemr og efterfølgende afvikling på 

husets forskellige terminaler baseret på den teknik der hedder (DLNA). 
 

IP-Telefoni, tillægstjenester: 
Stofas nuværende IP-telefoni produktet (VoIP) suppleres med en række tillægstjenester. Tjenesten 
udvides med følgende tillægstjenester: 

• Vis nummer 
• Viderestilling 
• Telefonsvarer 

Implementeringen af de nye tjenester sker hurtigst muligt og senest 1. januar 2011 
 
StartForfra: 
StartForfra tjenesten udvides fra 1. januar 2011 til at omfatte 40 tv-kanaler, og DR0 udvides til 225 
timers indhold. 


