Szolgáltatási jövőkép –
DOCSIS és/vagy OPTIKA

Lajosmizse
2018. május 10.

A Vidanetről
• TV és szélessávú piac 6. legnagyobb szereplője
• 120 település, 170 ezer háztartás a Dunántúlon
• 100 ezer előfizető
• 8 Mrd árbevétel
• 80 fős létszám
• HFC, FTTH, ADSL

Igyekszünk a kicsik rugalmasságát a nagyok profizmusával ötvözni.
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2013

10-20-40-60 Mbps NET csomagok bevezetése (előtte: 2-8-15-30)

18 fejállomás

TV előfizetők 54,4%-a DTV (országos: 63,5%)

Új generációs fejállomási platform – AppearTV

Öt éves a KKK!

2014

Dinamikus DTV CPE csere -> SD MPEG2 -> HD MPEG4

IP címtartományok fogyása -> hálózati címfordítás (NAT)

Teljes spektrummonitorozás + hálózatfelügyeleti rendszer – a minőségért

Interaktív TV megoldás Intek hibrid IP/DVB-C STB-kel
2015

Jelentős analóg kínálat szűkítés 45->26; DTV kapacitás bővítés 17->22

Új CMTS platform választás (Arris) és a teljes győri eszközállomány cseréje

Új net portfólió 30-50-100-150 Mbps

Napelemes energiaellátás kiépítése a csornai HOST-nál

SZIP – GINOP 341 pályázatok előkészítése 5 járásra
2016

Valamennyi „fejállomás” AppearTV

Két nyertes GINOP 341 pályázat - > Tab (GPON) és Csorna (DF) járás
2017

TV előfizetők 85,6%-a DTV (országos: 75,0%)

DTV tömörítés MPEG2->MPEG4 váltás

1 fejállomás

Gerinchálózati kapacitásbővítés – HFC szegmentálás + új FTTH hálózatok

24/32 csatornás ED3 modemek 2018-tól

50-100-150-200 Mbps NET
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Szélessáv.
Centralizáció.
Minőség.

Öt éves a KKK!
Gazdaságosság

(kefi)
Σ NET
FTTx
Docsis
xDSL
30 Mbps+

Szabályozás,
Hatóságok

2013
1 901
276
826
799
23,3%

2018
2 612
641
1 223
748
66,90%

%

Δ
37%
132%
48%
-6% 187%

711
365
397
51
1 304

Forrás: NMHH

Szolgáltatási díjbevétel (Vidanet)
Beszállítók

Versenytársak

SZOLGÁLTATÓ

Technológia
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Új lehetőségek, korlátok és veszélyek mentén arra költünk, ami a pénzt hozza.
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Néhány axióma

• „csak optika építésre szabad már költeni”
• „az analógot még 10-15 évig nem lehet lekapcsolni”
• „vége a lineáris tévézés korának”
• „ha nem tudunk plusz tartalmat értékesíteni,
közműszolgáltatókká válunk”
• „50 mega elég lesz mindenkinek”

Az elmúlt öt év trendjei meghaladottá tették ezeket.
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Szupergyors Internet Program

• sosem látott mennyiségű pénz a szektorba
• önerős fejlesztések „bekeretezése”
• multiplikátor hatás
• az erőforrások újra árazása (terv, kivitelezés, közös oszlop)
• elmozdulás a nyilvántartás-engedélyeztetés digitalizálásában
• esély a vidéknek…
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Építsünk optikát!
Zöldmező
• nincs, vagy nincs kereslet nincs
• hosszú megtérülési idő
• magas kockázat
• fenntarthatóság?
• (SZIP?)

Ráépítés (konkurens HFC-re)
• nem tudok olcsóbb lenni (csak a profit
terhére)
• alacsony ARPU, vagy lassú penetráció
felfutás
• árverseny és töredék penetráció

HFC kiváltás üzleti mutatók szerint
• jó a penetráció, magas APRU
• migráció: kiépítés+CPE csere
• Ügyfél irritáció
• dupla CPX CPE miatt
• kockázat a legértékesebb ügyfélkörben

HFC kiváltás építési fajlagos szerint
• közepes penetráció, alacsony ARPU
• többnyire többszörösen lefedett
• amennyivel olcsóbb, annyival kevesebb
• migráció kockázatai itt is

Viszont: ha 10 év múlva csak FTTH-t akarunk, a lefedő tizede évente átépítendő.
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Mi legyen a koaxszal?

Lépést tudunk tartani - folyamatos fejlesztéssel.
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Konklúzió

• Új hálózat, ahol növekedés várható -> FTTH
• El kell engedjük az analógot
• Versenyképes lehet a HFC, ha „partiban” tartjuk

• Szolgáltatási és kiszolgálási minőség
• A „GIGászok harcában” az lehet nyertes, ahol a műszaki csapat
mellett az ügyfélkapcsolat és a gazdászok is értik, tudják, teszik…

9

Mottó

„A jövőbelátás legbiztosabb módszere,
ha mi magunk alakítjuk azt.“
Peter Ferdinand Drucker

