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1. İklim değişkliğine dayanıklı pirinç tohumu

AirTies Tivibu ev hizmeti için

2. Stratejik BT danışmanlığı hizmetleri!

TTNET'ten 33.000 yeni sipariş
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üretildi.

aldı.

4. Linkedin'de reklam oluyorsunuz!
5. Sony, EISA 2011 ödüllerini topladı.

IPTV tabanlı Tivibu ev hizmetini IPTV alıcısı AirTies set-top box ve AirTies
modemlerle başlatan TTNET, artan talep doğrultusunda yine AirTies’ı tercih

6. Turkcell'den erken uyarı sistemine

etti. AirTies, TTNET’in yeni müşterileri için 20 bin adet Air 7120 set-top box ve
13 bin adet WAV-275 modem tedarik edecek.

7. Google'ın 16 müthiş yatırımı!

destek!
8. Ürüne değil hizmete bakıyoruz!
9. 27 bin Güney Koreliden Apple'a dava!

AirTies, Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon firmalarına hizmet vermeye
devam ediyor. Türkiye’nin iletişim ve eğlence firması TTNET de Tivibu Ev
hizmetini kullanıcılarına sunarken, yeni siparişleri için gereken set-top box ve

10. Hamile dinozor heyecan yarattı!

Dünden Kalanlar

modemleri AirTies’tan almaya devam edecek.

Türklerden müthiş proje!

Türkiye’de televizyon izleme alışkanlıklarını değiştiren IPTV uygulamasını
Tivibu Ev hizmetiyle evlere ulaştıran TTNET, artan talep doğrultusunda
tercihini AirTies’tan yana kullanıyor. Tivibu Ev servisine test yayınları da dahil
olmak üzere AirTies set-top box ve AirTies modemlerle başlayan TTNET, yeni

Üçüncü nesil elektrikli Smart!
İnsansız otomobil'e ilk binen bakan!
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listesinde!
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abonelerine de AirTies ürünleriyle hizmet götürecek. İşbirliği kapsamında,
AirTies, TTNET için HD set-top box ürünü Air 7120’den 20 bin adet, VoIP

Bu da nereden çıktı?

portlu kablosuz ADSL2+modem olan WAV-275’den ise 13 bin adet olmak
üzere toplam 33 bin adetlik üretim yapacak.
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El Clasico heyecanı, facebook’ta!

Çok kanallı ses ve yüksek görüntü kalitesi sunan Air 7120, isteğe bağlı video
ve dünya çapındaki web uygulamalarının yanı sıra interaktif TV özellikleri için

Yeni Counter-Strike geliyor!

geniş bir bellek ve depolama alanına sahip. Üründe standart olarak bulunan
flash bellek özelliği, kullanıcılara canlı yayını durdurma ve geri alma imkanı
sağlıyor. IPTV uygulamaları için gerekli tüm özellikleri taşıyan WAV-275 ise
sahip olduğu VoIP desteği ile kullanıcılara internet üzerinden telefon görüşmesi
yapma imkanı sağlarken, ses ve veri iletişiminde hızlı bir platform sunuyor.
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Air 7120 ile WAV-275 arasındaki bağlantı kablo ile yapılabileceği gibi AirTies’ın
erişim noktası Air 4420’yi kullanarak kablosuz bağlantı sağlamak da mümkün.
AirTies tarafından geliştirilen kablosuz video dağıtım teknolojisini taşıyan Air
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4420, kullanıcılara yüksek çözünürlüklü video, fotoğraf ve ses dosyalarını ev
içinde kablosuz olarak sorunsuz bir şekilde paylaşma imkanı sunuyor.
AirTies Servis Sağlayıcı Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rahşan
Karan TTNET ile birlikte internet kullanıcılarına yeni nesil ürün ve servisler
sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti: “TTNET ile uzun
yıllara dayalı işbirliğimiz sonucunda milyonlarca kullanıcının internete
ulaşmasına katkı sağlama fırsatımız oldu. Şimdi ise TTNET kullanıcılarının
evlerine IPTV alıcılarımızla konuk olmaya devam ediyoruz. TTNET’in Tivibu Ev
servisi için yine AirTies’ı tercih etmesinden ve TV izleme alışkanlıklarında
devrim yaratan bu uygulamanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. AirTies olarak, IPTV alanındaki uzmanlığımız ve Ar-Ge gücümüzle
yalnızca Türkiye’de değil yurtdışında da önemli başarılara imza atıyoruz. Air
7120 IPTV alıcısı ile Tivibu Ev kullanıcılarının yanı sıra Amerika, Hollanda,
Danimarka, Gürcistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve daha
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birçok ülkede binlerce TV izleyicisine IPTV yayınlarının ulaşmasını sağlıyoruz.”
İşbirliği ile ilgili bir açıklama yapan TTNET Bireysel Satış Direktörü Cemal
Şimşirliler de AirTies ile başlatılan bu işbirliği kapsamında 20 bin adet Air 7120
set-top box ve 13 bin adet WAV-275 modem sipariş ettiklerini söyledi.
Şimşirler, “Türkiye’nin yeni TV platformu Tivibu Ev’i sunarken AirTies gibi
teknolojisi ve kalitesiyle kendini kanıtlamış bir markayla çalışmak bize
mutluluk veriyor. Tivibu Ev hizmetini sunarken şu ana kadar kullandığımız
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AirTies ürünlerinin kalitesi sayesinde müşteri memnuniyetimizi artırdık ve TV
hizmetini müşterilerimize en iyi şekilde sunma olanağı bulduk. Tivibu Ev
hizmetimiz yaygınlaştıkça, AirTies ile olan işbirliğimizin de genişleyerek devam
edeceğini düşünüyorum” dedi.
Bu haber 19 defa okundu.
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