
T V K E Y  C L O U D

VTVCAB MELUNCURKAN LAYANAN DIRECT-TO-TV 
DENGAN TVKEY CLOUD

Kini pelanggan dapat mengakses layanan TV digital HD 
langsung pada TV UHD Samsung

VTVcab, salah satu penyedia TV berbayar terbesar di Vietnam, 
telah memilih TVkey Cloud untuk menyebarkan layanan Direct-to-TV 
(Langsung-ke-TV) barunya, dan memperluas jangkauan pelanggannya 
melalui Smart TV UHD Samsung.

Peluang: Dengan semakin cepatnya transformasi digital di Vietnam 
dan semakin besarnya minat akan Smart TV di seluruh dunia sebagai 
perangkat pilihan untuk konsumsi media, VTVcab berhasrat untuk 
memajukan transformasi digitalnya dan memudahkan cara mereka 
menjangkau konsumen. Dalam prosesnya, VTVcab akan memberikan 
nilai lebih bagi pelanggan dengan mengoptimalkan pengalaman 
pengguna dan mencapai waktu-masuk-pasar yang lebih cepat untuk 
layanan tingkat lanjut.

Kolaborasi: Dengan penawaran direct-to-TV yang baru dari VTVcab, 
konsumen Vietnam yang telah membeli Smart TV Samsung baru atau 
yang telah membeli model yang kompatibel, kini dapat secara langsung 
mengakses layanan VTVcab tanpa membutuhkan perangkat eksternal 
apa pun. Melalui proses penemuan yang sederhana sebagai bagian dari 
penyiapan TV untuk pertama kalinya, mereka mendapatkan manfaat dari 
aktivasi layanan yang intuitif hanya dengan menekan beberapa tombol 
pada remote control Smart TV. 

Keunggulan:
• VTVcab dapat menyediakan akses penuh ke layanan televisi 

digital HD mereka tanpa membutuhkan perangkat eksternal berkat 
keamanan SmartTV yang tertanam pada TVkey Cloud

• Berkat tingkat kerumitan operasional dan pengembangan yang lebih 
rendah, VTVcab mampu mengembangkan dan menyebarkan layanan 
dengan lebih cepat, yang menyederhanakan dan mempercepat 
ketersediaan layanan bagi pengguna lama maupun baru.

• Karena tidak perlu menyediakan set-top box untuk konsumen 
direct-to-TV, VTVcab dapat mengoptimalkan investasinya, sehingga 
menyediakan modal untuk inisiatif strategis lain.
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SOROTAN PORTOFOLIO 
NAGRA KUDELSKI:

K L I E N

N E G A R A

S O L U S I TVKEY CLOUD

Berkat kerja sama kami dengan NAGRA 

dan Samsung, kami dapat secara 

efektif mengeksploitasi TVkey Cloud 

untuk mengoptimalkan biaya investasi 

VTVCab. Solusi berbasis-cloud yang 

unik ini tidak hanya membantu kami 

untuk mengembangkan layanan, tetapi 

juga menyederhanakan proses untuk 

menjangkau klien dan menyediakan bagi 

mereka akses ke layanan tingkat lanjut 

untuk mengoptimalkan pengalaman. 

Penyebaran ini dilaksanakan pada 

saat Vietnam tengah mempercepat 

implementasi Program Transformasi 

Digital Nasional, termasuk transformasi 

digital dalam bidang pertelevisian dan 

layanan konten digital.”

- Mr. Bui Huy Nam 
Direktur Umum, 
VTVcab
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NILAI YANG DIHADIRKAN

T V K E Y  C L O U D NAGRA KUDELSKI

MENINGKATKAN JANGKAUAN KONSUMEN
VTVcab dapat secara aman memperluas jangkauan layanan TV digital definisi-tingginya untuk 
konsumen Vietnam yang membeli atau sudah memiliki Smart TV Samsung yang kompatibel. TVkey 
Cloud memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan waktu masuk-ke-pasar cepat yang dapat 
diperkaya melalui aplikasi operator HbbTV untuk menyediakan pengalaman bermerek-operator secara 
langsung ke Smart TV.

MERAPIKAN RUANG KELUARGA
VTVcab memberikan pengalaman pengguna yang disederhanakan untuk konsumen direct-to-TV 
mereka. Mereka dapat mengakses konten favorit secara langsung melalui aplikasi VTVcab pada 
Smart TV mereka tanpa perangkat eksternal apa pun, seperti set-top box, dan dapat berinteraksi 
melalui remote control TV standar.

MENGOPTIMALKAN INVESTASI DAN MENYEDIAKAN MODAL BARU
VTVcab dapat menyediakan akses ke layanan mereka tanpa perlu menyubsidi perangkat eksternal 
apa pun atau mengharuskan konsumen untuk membeli peralatan mahal - sehingga menurunkan 
biaya akuisisi pelanggan mereka dan mengoptimalkan total biaya kepemilikan untuk layanan 
mereka. Kesempatan ini, yang dimungkinkan oleh TVkey Cloud, telah memungkinkan VTVcab 
untuk mendapatkan modal bagi inisiatif strategis lain.
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NAGRA Kudelski adalah pemimpin dunia dalam pengembangan dan penyampaian teknologi 
canggih untuk mengamankan pendapatan pemilik konten dan penyedia layanan bagi televisi 
digital dan aplikasi interaktif di semua jenis jaringan.
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