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NOW – A Net sob demanda (VOD)

Telas de Acesso 

O NOW é o novo produto de Video on Demand, exclusivo nos produtos Digital HD e Digital HD MAX. Com ele
o cliente poderá assistir o que quiser, quando quiser, tendo acesso a uma biblioteca de conteúdos, sem
depender da grade de programação (dia/horário) para assistir os seus programas favoritos.

É a NET no seu tempo, do seu jeito!!!!

Equipamentos – HD e HDMax 

Funcionamento   

O NOW funcionará com o conceito de streaming, um método de transmissão de
arquivos de mídia disponíveis em um servidor, que será acessado através do
cable modem interno do Decoder HD, sendo imprescindível respeitar os níveis

de sinais: PS, QS, BER, CHA, CHB, TX e RX

Temos uma nova opção no Portal, aparecendo a palavra “now” e é por ela que iremos acessar o VOD  

Área de Atendimento   

O recurso estará disponível nas operações de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte,
Campinas, Porto Alegre e Curitiba. Consulte disponibilidade do node para o serviço.

• O NOW terá os grandes sucessos do cinema (lançamentos), uma biblioteca variada com filmes, shows,
documentários, infantil, musical, conteúdo adulto e muito mais.

• Conteúdo em alta-definição para assistir quando quiser.

Benefícios 

Atualização do Software

Verifique SEMPRE a versão do Update ID do decoder, somente com as versões abaixo teremos o serviço
VOD funcionando.

Pacote com HD Max Update ID 6 (no DVR o conteúdo não poderá ser gravado)

Pacote com HD Update ID 1

ATENÇÃO: a 1ª atualização que o decoder fará refere-se ao “Firmware”, após a conclusão o display voltará
ao relógio, aguarde em torno de 5 a 10 minutos sem ligar o decoder, pois irá começar a 2ª atualização “NET
TV”.

ATENÇÃO: somente irá funcionar se o Report Back estiver habilitado e
devidamente instalado, sem filtro e com o CM sincronizado.


