
Zakelijk TV Interactief
Verbind met bewoners in beeld
Combineer tv-kijken met bedrijfscommunicatie en creëer een 
zorgeloze digitale ervaring voor alle bewoners.

Creëer comfortabele huizen met meer waarde voor uzelf en uw huurders door zakelijk interactieve televisie aan te bie-
den. Combineer een hoogwaardige televisie ervaring en zet de beeldschermen in als verbinding met de bewoners. Deze 
tv-oplossing is overal eenvoudig installeerbaar en makkelijk in aantallen op en af te schalen. Ideaal als u te maken heeft 
met een wisselende bezettingsgraad. 

Interactief televisie kijken
Kwaliteit vinden wij belangrijk. Daarom kunt u zoals u van 
KPN gewend bent, ook met een zakelijk televisie abonnement 
interactief tv-kijken. zTV Interactief biedt mogelijkheden zoals 
tv-pauzeren, terugkijken en opnemen; gemak en comfort van 
interactief tv-kijken. Naast interactief tv-kijken biedt deze 
dienst slimme functionaliteiten speciaal voor zakelijk gebruik. 

• Nooit een programma missen: Kijk tot 7 dagen pro-
gramma’s terug van zowel publieke als commerciële 
zenders.*

• Live tv pauzeren: Zet tijdelijk je programma stil of spoel 
een stukje terug.

• Vanaf het begin kijken: Herstart een programma dat al 
is begonnen of al is afgelopen.

• Favorieten opnemen: Neem favoriete programma’s op 
en kijk ze later terug.

*Niet alle zenders bieden interactieve functionaliteiten aan.

Toekomstvaste diensten voor alle bewoners
Zowel op smart tv’s en op de oudere tv-modellen kan direct 
gekeken worden. Zakelijk TV Interactief werkt namelijk met 
internet tv-streams. Hierdoor heeft u enkel een open internet 
verbinding, een tv-ontvanger en een beeldscherm nodig. De 
ultra kleine HD tv-ontvanger wordt met UTP aangesloten op 
de internetverbinding en op elk type televisie met HDMI-in-
gang.  

Altijd online overzicht in de gebruikersaccounts
In de online portal staat een duidelijk overzicht van alle actie-
ve accounts en pakketten, maandelijks wijzigen is geen pro-
bleem. Op iedere televisie wordt de dienst geactiveerd door 
het inloggen met een uniek gebruikersaccount. De maande-
lijkse abonnementskosten zijn gebaseerd op actieve accounts 
en extra gekozen zenderpakketten. De tv-ontvangers en 
gebruikersaccounts zijn los van elkaar verkrijgbaar.

Zakelijk televisie



Extra zenderpakketten met Fox en Ziggo Sports
De verschillende extra pakketten bieden voor ieder wat wils.  
Ze worden door u of door de tv-kijker, oftewel de eindgebrui-
ker, toegevoegd aan het unieke gebruikersaccount. Kies uit 
de bekende betaalpakketten en uit de vernieuwde en speciaal 
samengestelde themapakketten.
• Fox Sports (6 zenders)
• Ziggo Sports (6 zenders)
• o.a. lifestyle, wereld, kids, NL aanvullend, mix

Verbind met bewoners in beeld
Met de functionaliteiten speciaal voor zakelijk gebruik com-
bineert u het vertrouwde van televisie kijken met het inno-
vatieve van real-time berichtgeving. Zo blijft iedereen op de 
hoogte van het nieuws dat u wilt vertellen. Met drie slimme 
communicatie functionaliteiten doet u dit in een handomdraai. 
Alles is per locatie in te stellen en hierdoor zeer geschikt als 
er schermen op verschillende locaties staan. Zo toont u op het 
scherm in de gemeenschappelijke ruimte een informatiepa-
gina met locatie specifieke zaken. De huurders kijken in hun 
eigen huis zelf interactief televisie en kunnen altijd naar het 
informatiekanaal en videokanaal zappen. 

De lichtkrant
Op de lichtkrant, die onderin beeld te zien is, wordt doorlo-
pend informatie afgespeeld. De lichtkrant wordt opgebouwd 
uit eigen berichten en externe berichten. De lichtkrant wordt 
toegevoegd aan elk kanaal en zet u makkelijk aan en uit.

Bedrijfsinformatie /  Communicatie kanaal
Deel informatie gemakkelijk met huurders en gasten via uw ei-
gen kanaal op de televisie.  U toont belangrijke mededelingen, 
gepland onderhoud, contact gegevens van de huismeester, 
veiligheidsinstructies, en alles wat u nog meer wilt toevoegen. 

Eigen videokanaal
We nemen visuele content sneller op en onthouden de bood-

schap beter. Video spreekt aan. Met deze functionaliteit maakt 
u een eigen videokanaal. Dit is een lineair kanaal: alle kijkers 
binnen een locatie zien dezelfde inhoud op hetzelfde moment. 
Werk samen met de lokale ondernemers en bied hen een 
platform bij uw specifieke doelgroep.

Over zTV Interactief  
U ontvangt standaard het basispakket van 30+ tv-zenders en 
20+ radiokanalen. Dit is een selectie van de meest populaire 
zenders van verschillende genres uit het KPN online zender-
aanbod. 

• Interactieve televisie 
Nu ook voor zakelijk gebruik. Opnemen, pauzeren en begin 
gemist voor bijna alle zenders. 

• Extra zenderpakketten
De betaalde pakketten zijn eenvoudig toe te voegen per 
uniek gebruikersaccount per HD-tv ontvanger.

• Provider onafhankeijk
zTV interactief is een op zichzelf staand digitaal product en 
werkt via internet. De internetverbinding is niet afhankelijk 
van een provider.

• Kostenefficiënt 
Eenmalige hardware investering en maandelijkse 
abonnementsprijs met keuze in extra zenderpaketten op 
eindgebruiker niveau.

• Plug & Play
Installeer binnen enkele minuten de ultra kleine tv-
ontvanger die ook nog eens achter de tv weggewerkt kan 
worden. 

Ontdek alle nieuwe mogelijkheden met KPN 
Neem voor meer informatie contact op met uw KPN Account-
manager of mail naar mediaservices@kpn.com.

Toekomstvaste diensten 
voor alle bewoners

Heet iedereen welkom met 
eigen informatie
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