Valg af Internet/TV løsning – Kildedalen 2015
Den oprindelige opgave lød på at finde en leverandør af TV og Internet, som ville tilbyde lavere priser/mindre pakker på
TV end den nuværende løsning fra Yousee og samtidigt kunne tilbyde højhastighedsinternet.
Emne
Hvad får vi

Eksisterende løsning
Ingen ændringer.
Alle får samme TV pakke.
Internet er individuelt.

Internet er langsomt. (8/1)
Hvad er prisen?
(Internet+TVpakke pr
husstand)
Samlet pris 5 år(fuldpakkeTV) 26.970
Samlet pris 5 år(grundpakke) 17.190
Tekniske overvejelser
Ingen ændringer i kabler
eller teknologi
Fremtiden
Er der mulighed for
individuel valg af
Internethastighed?
Er der mulighed for
individuelle valg af TV pakke?
Er det muligt at melde sig ud
individuelt?
Risiko
Tekniske ulemper ved denne
løsning

Andre ulemper ved denne
løsning

Hvad skal bygges om i
Kildedalen for denne
løsning?

Support ved udfald
Økonomisk binding
Antal leverandører

YouSee
Hvert hus får et individuelt
kabel.
Dette kabel kan trække TV,
telefon og Internet.
Hastighed op til 100/20.

Novomatrix
Alle får basis TV pakke og
kan tilvælge kanaler fra
Boxer.
Fælles Internet via
eksisterende kabler.
Hastighed op til 50/50.

31.269
18.991
Hvert hus får sit eget kabel
til Internet og TV

28.024
12.400
Vi genbruger eksisterende
kablelløsning og sætter
antenne+teknikhus op.

Ikke relevant

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja (efter bindingsperioden)

Nej

Ingen mulighed for hurtigt
Internet.
Gammel teknologi.

Nyt udstyr vil blive sat inde
i eksisterende skabe og nye
skabe vil blive sat op ved
visse gavle.
Kræver nyt kabel til ihvert
hus, som føres over taget i
en flytbar stålbakke.
Bundet til TDC i 5-10 år.

Opsætning af antenne og
teknikhus.
Alle får samme Internet.
Kræver at alle TV’er får en
boxer boks eller kort, hvis
de skal modtage mere end
grundpakken.

Sandsynligvis den mest
fremtidssikrede teknologi
med plads til største
individuelle valg.
Hvert hus får et individuelt
kabel. Kabler føres over
tagene.
Dette kræver ekstra udstyr
ved hver husrække.
YouSee
5-10 år
1
YouSee

En løsning, der lever op til
kravene i 2015. Kan ikke
tilpasses individuelt på alle
områder.
Der skal opsættes antenne
og sættes et teknikhus op
med udstyr.

Manglende fleksibilitet.
Langsomt Internet.

Dette er ikke en
tidssvarende teknologi.
Intet

YouSee
1 år
1
YouSee

Novomatrix
5 år
1
Novomatrix

