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Internet přes satelit – ToowayTM  
Služba Professional Video NewsSpotter 

 
 

 

PV NewsSpotter služba umožňuje zavedení obousměrné IP point-to-point spojení z pohyblivého pracoviště (satelitního terminálu) s jedním 
nebo více zákazníky. Tato služba může sloužit více účelům, prioritně je předurčena na realizaci přenosu živého nebo předem nahraného 
video obsahu z místa vysílání do místa dalšího zpracování a distribuce. Architektura je tvořena z dvou komponentů: Satellite Access 
Network a Terrestrial Transport Network 

 
Terestriální síť je tvořena na bázi jedné opticky propojené transportní sítě MLPS spojující jednotlivé satelitní brány instalované na území Evropy (2x IT, 2x FR, 1x SPA, 1x UK a 
2x GE). 

Satelitní konektivita je zabezpečována prostřednictvím satelitu EUTELSAT 9E KA-SAT s využitím běžně dostupných satelitních modemů 
Viasat SurfBeam II ať už v základním provedení „Basic IDU“ nebo s tzv. profesionálním modemem „Advanced IDU“ a s možností využití 
satelitní antény s 3W TRIA jednotkou ve stacionárním provedení nebo s možností autopointing. 

  
 

Satelitní anténa s TRIA jednotkou Dawson GC Zero 70 iNetVU 75V 
  

  

  

BASIC IDU Advanced IDU 
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Maximální rychlosti Down a UP pro jednotlivé typy satelitních modemů: 
BASIC IDU Advanced IDU 

Protokol Download [Mbps] Upload [Mbps] Protokol Download [Mbps] Upload [Mbps] 
TCP/IP 10 5 TCP/IP 20 5 
UDP 30 5 UDP 30 10 

 
Společnost INTV standardně nabízí satelitní anténu s TRIA jednotkou a modemem ViaSat Surfbeam II - BASIC IDU (možný okamžitý odběr).  
V případě požadavku na satelitní anténu s možností autopointing nebo profesionální modem Advanced IDU je dodací doba od podání oficiální nabídky min. 6 týdnů.  

U objednávky satelitní antény s možností autopointing si poskytovatel služby vyhrazuje právo uplatnit zálohovou platbu odpovídající plné výši ceny antény. 
 

NewsSpotter služba: 

Službu je možné využívat s předem definovanými rychlostmi formou objednání satelitního pásma na požadovanou dobu. Služba je plně 
založena na bázi IP a je určená pro přenos video, audio souborů, přenos dat, monitoring a dohled. Systém účtování služby je založen na 
celkové spotřebě dat.  
Uživateli, který vyžádá službu NewsSpotter je prvotně přidělen účet SAI (Satellite Account Identifier), což je jedinečný identifikátor služby, 
který je platný po celou dobu trvání služby. K tomuto účtu jsou následně vztahovány veškeré informace týkající se provozu služby, tj. přehled 
minulých, současných a plánovaných relací, přehled míst využívání služby, přehled spotřeby dat …  
Plánování (objednávka satelitního pásma) je realizováno prostřednictvím distributora služby - společnost INTV, spol. s r.o, nebo 
samostatně v dohledovém systému společnosti SKYLOGIC OSS. Pro přístup do systému je nutné si u distributora vyžádat přihlašovací 
údaje. Je možné kombinovat obě varianty objednávání služby. Distributor na základě podkladů od zákazníka připravuje plánování 
jednotlivých relací, zpětně vyhodnocuje a fakturuje provoz. 
 
1. Objednávání služeb prostřednictvím distributora: 

 
Základní informace, které je zákazníkem nutné předat k vyžádání relace: 

Pro zabezpečení požadovaného pásma je nutné požadavek předat minimálně 48 hod. před požadovanou relací. Bude-li předán 
požadavek později, může být služba zabezpečena v případě, že je na požadovaném satelitním spotu volná kapacita satelitního pásma, 
zabezpečení služby však není garantováno.  
1. Místo konání relace (země, město, případně GPS souřadnice) 
2. Datum a čas zahájení relace  
3. Doba plánované relace ve formátu:  xx hod : xx min. Čas zahájení a ukončení relace je nutné uvádět v cyklech: xx:00; xx:15; xx:30, 

a xx:45 (mimo tuto dobu není možné relace plánovat). Minimální časový interval jedné relace je 15 minut. 
4. Rychlost kanálu Return/Upload (vysílání z terminálu do internetu) je možné vybrat z nabídky: 0,512;  1,024;  2,048;  3,072;  4,096;  

5,120;  6,144;   8,192*;  a 10,24* Mbps (* není garantováno u BASIC IDU) 
5. Rychlost kanálu Forward/Download  z nabídky: 0;  1;   2;   4;   6;   8; a 10 Mbps 
6. IP adresu, na kterou mají být data ze satelitního terminálu odesílána 
7. E-mailovou adresu, na kterou bude zasláno potvrzení o akceptaci požadavku providerem služby 
 

Základní pravidla plánování relací: 
• Minimální časová prodleva mezi jednotlivými relacemi je 30 minut. Systém neumožní vložit žádnou další relaci do tohoto úseku. 
• Již naplánovanou relaci je možné prodloužit (oběma směry, tj. vpřed i vzad) za předpokladu dodržení výše uvedeného bodu 
• Relaci je možné zrušit, bezplatně však nejpozději však 24 hod. před původně plánovaným a odsouhlaseným termínem. V případě, 

že bude relace na žádost zákazníka zrušena v kratším intervalu, než 24 hod před plánovaným začátkem, samotný přenos nebude 
realizován, služba však bude zákazníkovi zpoplatněna, jakoby byla realizována. 

• Je doporučeno zapnout uživatelský terminál 30 minut před plánovaným zahájením relace 
 

Plánování relací je možné uplatnit prostřednictvím e-mailové služby zasláním požadavku s výše uvedenými údaji na adresu: 
jaroslav.stritecky@intv.cz  v mimopracovní dobu také na operator@intv.cz . Přijatá objednávka je považována jako závazná. Po potvrzení 
akceptace je uživatel informován prostřednictvím e-mailové zprávy. 
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2. Objednávání služeb vlastní cestou prostřednictvím dohledového systému SKYLOGIC OSS: 

Zákazníkovi je umožněno, aby si management objednávání služeb zabezpečil vlastní cestou prostřednictvím přístupu do systému 
SKYLOGIC OSS. Pro přístup do systému je nutné požádat distributora služby a zadat údaje pro přihlášení: 
- Název adresáře, který bude v OSS zákazníkovi zpřístupněn (zpravidla název společnosti, jméno zákazníka) 
- Jméno osoby, která bude mít do systému OSS přístup 
- Telefonní kontakt a e-mailovou adresu 

Po vytvoření adresáře a účtu jsou informace zaslány zákazníkovi, je mu umožněn přístup do systému a umožněno plánování a management 
relací dle potřeby. 
 
Postup přihlášení do Skylogic OSS a návod pro vlastní plánování a management relací: 

 

Přihlášení do Skylogic OSS Web Portal :       https://external.skylogicnet.com/dana-na/auth/url_4/welcome.cgi 
vyplnit přidělený Username a Password  

 

 

Po úspěšném přihlášení budete přesměrováni na uvítací stránku SKYLOGIC, kde je uvedena identifikace přihlašujícího 

 

 

Po kliknutí na odkaz OSS dojde k přesměrování na další stránku. Zde klikněte na odkaz Fulfilment a následně klikněte na odkaz  PV-

INTV  SRO 

 

 



INTV, s.r.o. www.intv.cz 

Jana Masaryka 252/6 Tel. :  +420 224 222 802  VAT:   CZ40766063 
120 00 Prague 2 Fax :  +420 224 222 826  Account Nr.: CZ76 0300 0000 0001 7541 9049, SWIFT: CEKO CZ PP 
  
CZECH REPUBLIC E-mail: intv@intv.cz  ČSOB, Na Poříčí 24, 115 20 Prague 1, Czech Republic 

 

Dostanete se do složky Vaší společnosti, kde máte k dispozici všechny služby s Vaším účtem přihlášené ke službě News Spotter 
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Plánování relace: 

V sekci Video Sessions je možné plánovat a kontrolovat požadované relace 

 

 
Otevřít složku  Book Session  vyplnit požadované kolonky: 
- Country – rozbalovací pole 
- City – zadejte město, kde bude služba použita 
- Booking Start Date (přes rozbalovací kalendář) + doplnit čas zahájení relace ve formátu 00:00  – vždy zadávat v rozsahu časů: 00; 

15; 30 nebo 45 
- POZOR, čas se zadává v UTC (v zimním období -1 hod, při letním čase -2 hodiny oproti našemu SEČ) 
- Duration (Timeslot) Vyplnit požadovanou dobu relace počet hodin a počet minut  
- Return/Upload  Troughput (Mbps)  - vybrat rychlost pro Upload 
- Forward/Download Troughput (Mbps) - vybrat rychlost pro Download  
- Destination IP address - zadejte cílovou IP na kterou chcete data odesílat (není povinné) 
- Notes: do poznámky je možné napsat svou poznámku např. identifikace  
- SAVE - potvrdit  
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Po potvrzení SAVE se naplánovaná relace objeví ve složce ALL a ve složce Future se svým identifikátorem 

 

 
 

POZOR – plánujete-li v jeden den více relací, je mezi jednotlivými relacemi zachovat minimální časový odstup 30 minut. Nebude-li tato 
podmínka dodržena, nebude ani umožněno naplánování relace v OSS. 
 
Před zahájením naplánované relace je požadováno zapnutí satelitního terminálu s 30 minutovým předstihem. Samotná služba –  
tj. umožnění přenosu dat je zpravidla umožněna 5 minut před a 5 minut po plánované relaci. Tento přenos není providerem zpoplatňován, 
slouží k případné kontrole před přenosem dat a k řádnému ukončení přenosu. Umožnění přenosu dat mimo plánovanou dobu relace není 
providerem garantováno, doba, kdy je přenos umožněn se může lišit. 
Relaci je možné do zahájení (cca 10 minut před plánovaným zahájením ještě upravit, nebo zrušit) přes Change  nebo Cancel 
Změny je možné provést v rozsahu jako při zadávání relace, tj. je možné změnit místo, čas požadované rychlosti. 
V případě potřeby je možné probíhající relaci prodloužit za předpokladu, že je k dispozici dostatečná kapacita satelitního pásma. Požadavek 
na rozšíření relace je možné uplatnit v průběhu již probíhající relace (způsob vyžádání je stejný jako při objednání relace, tj. prostřednictvím 
e-mailové zprávy, případně telefonicky s následným písemným potvrzením).  

 
Veškeré požadované změny, které jsou odlišné od původního požadavku, jsou platné pouze za předpokladu, že v dohledovém systému 
(SKYLOGIC OSS) jsou schváleny a potvrzeny. Bez schválení a potvrzení změn providerem nevzniká zákazníkovi žádný právní nárok na 
provedení, cenové podmínky poskytnuté služby jsou totožné s původním požadavkem. 
 

Zrušení relace: 

Zrušením je relace sice zrušena (tj. neproběhne plánovaný přenos), ale je-li zrušení provedeno později, než 24 hod před původně 
plánovanou a potvrzenou relací, bude stejně vyúčtována stejně, jakoby proběhla. 
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Cena služeb KA-SAT PV NewsSpotter 
 

Rychlost Return/Upload 

Rychlost Forward/Download 

[Mbps] 
Základní cena za 15 minut vysílání  

[Kč] 
Základní cena za 1hod vysílání 

[Kč]            

0,512* dostupná pouze pro Return/Upload 84,- / 102,- 336,- / 407,- 

1,024 168,- / 203,- 672,- / 813,- 

2,048 336,- / 407,- 1 344,- / 1 626,- 

3,072* dostupná pouze pro Return/Upload 504,- / 610,- 2 016,- / 2 439,- 

4,096 672,- / 813,- 2 688,- / 3 252,- 

5,120* dostupná pouze pro Return/Upload 840,- / 1 016,- 3 360,- / 4 066,- 

6,144 1 008,- / 1 220,- 4 032,- / 4 880,- 

8,192 1 334,- / 1 626,- 5 376,- / 6 505,- 

10,24 1 680,- / 2 033,- 6 720,- / 8 131,- 
 
Výpočet ceny se provádí součtem základní ceny rychlostí Return/Upload a Forward/Download vynásobené celkovou dobou relace. 
V případě, že uživatel služby včas neodhlásí požadovanou relaci (min. 24 hod. předem), bude mu účtována služba stejně, jako by byla plně využita. 

 
V případě, že celkový měsíční finanční objem služby NewsSpotter (platba za poskytnutou službu objednaného pásma) přesáhne hodnotu 
uvedenou v tabulce níže, získává zákazník množstevní cenu vyjádřenou v % z celkové částky 
 

Měsíční finanční objem služby NewsSpotter [Kč bez DPH] Sleva z celkové částky [%] 
Od 16 000,-     do   79 999,- 6,5 
Od 80 000,-     do  319 999,- 17 
Od 320 000,-  32 
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Kontrola parametrů satelitního spoje v prostředí Checkportal 

Uživatel služby má možnost vlastní kontroly parametrů satelitního připojení a kontroly jím naplánovaných relací prostřednictvím webového 
rozhraní http://checkportal.skylogicnet.com. Informace uváděné na portálu Checkportal jsou obnovovány v 15 minutových intervalech. 
Prostřednictvím odkazu je možné provést i měření parametrů spoje: rychlost down, up, ztracené pakety, zpoždění na satelitní lince 
 

 

 
 
 

 


