
Telly přinese v brzké době řadu inovací

Rok 2019 se nesl ve znamení průběžného vylepšování služby DIGI TV, zejména u internetové 
televize. Zákazníkům byla zpřístupněna celá řada aplikací i nových rozhraní, na nichž lze televizi 
sledovat. Inovace budou pokračovat i po změně obchodní značky na Telly. Jejich společným 
jmenovatelem bude rozšíření a další zpříjemnění sledování i vyhledávání pořadů. Zákazníci 
se mohou těšit například na sjednocení uživatelských rozhraní v set-top boxech a televizních 
aplikacích, zavedení sdílení nahrávaného obsahu napříč zařízeními či zavedení domovské 
obrazovky s doporučením pořadů z archivu zpětného zhlédnutí a jejich rozdělení do kategorií.

Zatím poslední aplikací, která byla spuštěna na konci roku 2019, je rozhraní umožňující sledovat televizní 
vysílání na set-top boxech a televizorech s operačním systémem Android (tedy zejména značek Sony, 
Philips a TCL). Právě vzhled této aplikace se stane základem, podle něhož bude již brzy postupně 
sjednoceno uživatelské rozhraní Telly jak v set-top boxech Arris, tak ve všech televizních aplikacích. 
Ovládaní Telly aplikací se tedy pro všechny zákazníky zjednoduší a sjednotí.

Další inovací bude sdílení nahrávek mezi jednotlivými zařízeními, na nichž si zákazník pořad nahrál. 
Nahraje-li si například program na mobilním zařízení, bude jej moci později zhlédnout třeba na televizoru 
či na počítači. Zároveň se zavedením sdílení nahraných pořadů rozšíří Telly již od dubna hodinovou 
kapacitu třicetidenních nahrávek.
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Sedmidenní archiv zpětného zhlédnutí nabízí tisíce hodin televizního obsahu dostupného v každém 
okamžiku. Orientaci v něm usnadní přehledné doporučení pořadů. Zákazníci si budou moci vybírat 
z dostupné nabídky podle žánrů a do popředí se vždy dostanou ty nejlépe hodnocené filmy, seriály, 
dramata, animované filmy a podobně.

Telly také již v dubnu přijde s novou aktualizací aplikace pro Samsung Smart TV a následně zpřístupní 
aplikaci pro chytré televizory LG, která umožní, podobně jako u televizorů Samsung a televizorů 
s operačním systémem Android, ovládat televizor bez set-top boxu s využitím jednoho ovladače. 
LG je poslední značkou běžných televizorů, která dosud aplikaci pro sledování Telly neměla.

V květnu Telly spustí zcela novou Zákaznickou zónu, kde si předplatitelé Telly budou moci spravovat 
svůj účet a provádět za sjednané služby platby kartou. Jde o další krok k dosažení největší uživatelské 
přívětivosti Telly. Vedle toho ale nadále platí, že na zákaznické lince budou zákazníci hovořit s proškolenými 
operátory, ne například s chatboty.

Další významnou inovací bude, že Telly začne s podporou vysílaní prostřednictvím nového 
Ultra HD/4K ready kodeku H.265, díky čemuž se sníží požadavky na datový tok při přenosu obrazu. 
To znamená, že zákazníci budou moci sledovat pořady ve Full HD kvalitě i při pomalejším připojení 
k internetu.
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