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DANĠMARKA’NIN LĠDER 

TRIPLE PLAY SERVĠS SAĞLAYICISI WAOO, AIRTIES’I SEÇTĠ  

AirTies, peş peşe gerçekleştirdiği işbirlikleri ile IPTV alanındaki 

faaliyetlerini Danimarka’da genişletiyor. Son olarak Avrupa'nın teknik 

olarak en gelişmiş hizmet sağlayıcılarından Danimarka'nın lider triple-play 

servis şirketi WAOO’yla işbirliği anlaşması yapan AirTies, şirketin 

abonelerine sunacağı IPTV yayını için yüksek çözünürlüklü Air 7120 ve Air 

7130 model set-top box ürünlerini sağlayacak. AirTies’ın 3 yıla yakın 

süredir iş ortağı olan Danimarkalı IPTV yazılım sağlayıcısı Nordija ile ortak 

olarak gerçekleşen anlaşma kapsamında AirTies, WAOO’nun tek set-top 

box tedarikçisi oldu. 
 

Yüksek hızlı fiber ağ üzerinden triple-play servis sağlayıcıların en büyüklerinden biri olan 

WAOO, canlı yayın ve isteğe bağlı film hizmetlerini güvenilir biçimde sunmak için aradığı 

çözümü AirTies‟ta buldu. AirTies ürünü yüksek çözünürlüklü Air 7120 ve yayınları kayıt 

etmeye olanak sağlayan dahili sabit diske sahip Air 7130 model set-top box‟lar, IPTV, OTT ve 

isteğe bağlı video (video on demand) hizmetlerini destekleyerek kullanıcılara TV izleme 

deneyiminde özgürlük sunuyor. Air 7130'un sahip olduğu dahili SATA hard disk sayesinde 

WAOO aboneleri bir kanalı izlerken bir diğerini kaydedebilecek, veya canlı yayını durdurup, 

ileri ya da geri alabilecek.  AirTies ve WAOO, ürün portföyünü daha da geliştirmek için de 

işbirliği yapacak.  İşbirliği kapsamında AirTies, geniş bant internet müşterilerinin almakta 

oldukları hizmet ve servisleri, ev içinde birden fazla ekrana eş zamanlı olarak kablosuz 

ortamda sunabilmek için çalışma yürütecek.  

 

İşbirliği ile ilgili bir açıklama yapan WAOO Teknoloji Direktörü Aage Kudsk, WAOO‟nun 

müşterilerine eğlence ve iletişim sektöründeki en gelişmiş ve en çekici internet teknolojisi 

ürünlerini sunmayı hedeflediğini belirterek şöyle devam etti: AirTies ile çalışarak yeni nesil 

IPTV hizmetlerini verme yeteneğine sahip, hızlı, gelişmiş, kullanıcı dostu cihazlar sunacağız. 

AirTies'ın müşteri deneyimine odaklı yaklaşımı WAOO'yu rekabette bir adım öteye taşıyarak, 

eşsiz kalitede hizmet sunmamıza olanak sağlayacak. Bu adımın IPTV sektöründe önemli bir 

oyuncu haline gelme hedefimizde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. 
 

AirTies CEO'su Bülent Çelebi ise yaptığı açıklamada “WAOO'nun teknik ekibiyle yakın işbirliği 

yaparak müşterileri için özel olarak geliştirdiğimız uzaktan yönetim, kolay kurulum, çoklu 

dilde altyazı/teletext, canlı yayını durdurma ve bir kanalı seyrederken bir diğerini 

kaydedebilme gibi özelliklere sahip bir set-top box ve PVR çözümü geliştirdik. Bu işbirliği 

stratejik açıdan çok önemli, çünkü AirTies'ın ileri teknolojisini ortaya koymanın yanı sıra 
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AirTies'ın Batı ve Kuzey Avrupa sektöründe güçlü bir üretici olması yolunda atılmış büyük bir 

adım.  „Kablosuz yaşam‟ vizyonumuzu daha da öteye taşımak için WAOO ile çalışmayı 

sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.  

 

AirTies Hakkında: AirTies, Şubat 2004‟te ABD Silikon Vadisi bölgesinden Türkiye‟ye dönüş yapan idari ve teknik 

bir ekip tarafından, sektörde EMEA pazarında liderlik hedefleyen stratejik amaç doğrultusunda kurulmuştur. 

AirTies, bugün geldiği noktada Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde ev kullanıcıları ve küçük, orta boy 

işletmeler için kablolu, kablosuz, VoIP, aksesuarlar ve IPTV olmak üzere, 5 farklı ana ürün grubu ile hizmet 

vermektedir. Ürün geliştirme konusunda çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine AirTies, kendi ürünlerini 

tasarlayıp geliştirmekte ve ürünlerle birlikte teknik destek hizmeti vermektedir. AirTies mühendisleri tarafından 

geliştirilen AirTies Mesh Teknolojisi sayesinde kablosuz erişimde beton duvarlar ve çok katlı binalarda görülebilen 

sinyal zayıflaması sorunları çözülebiliyor. Sahip olduğu birçok patentin yanı sıra 11N ile kullanıcılarına teknolojide 

son noktayı sunan AirTies‟ın tüm ürünleri 3 yıl garanti, 7/24 teknik destek ve kolay kurulum özelliğine sahiptir. 

 

WAOO Hakkında: Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen bir fiber geniş bant sağlayıcısı olan 

WAOO, yen bir şirket olmasına karşılık kısa sürede kazandığı deneyim ve Danimarka‟nın önde gelen 14 enerji 

şirketi ile yaptığı işbirliğinin sağladığı güçle mükemmel dijital deneyimi rekabetçi fiyatlarla sunuyor. En son fiber 

teknolojisini kullanan WAOO, fiber geniş bant, telefon ve TV servislerinde en hızlı bağlantıyı sağlıyor. 

Danimarka‟nın en büyük IPTV servis sağlayıcısı konumunda bulunan WAOO, bugün FTTH üzerinden geniş bant, 

VoIP ve IPTV ile 100.000‟den fazla müşteriye hizmet veriyor.  

Nordija Hakkında: Nordija A/S, fokusOn3 ün yapımcısıdır. Nordija, “widget” esaslı IPTV sistemini, 1998‟de 

kurmuş ve Avrupada IPTV odaklı ürünlerin 2001 yılından beri servis ve ürün sağlayıcısıdır. Nordija A/S, 2005 

yılından beri, Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından kullanılan fokusOn3 sistemini tasarımını ve kurulumunu 

gerçekleştiren kuruluştur. FokusOn3 platformu, Danimarka‟da 2008 yılında, “Yılın En İyi Geniş Bant” ürünü olarak 

seçilmiştir. Daha fazla bilgi için www.fokuson.tv 
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